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VVEEZZEETTŐŐII  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  

A Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) – összhangban Magyarország nemzeti 
stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT) a céljai-
val, valamint a vonatkozó uniós jogszabályokkal – a humán közszolgáltatások fizikai inf-
rastrukturális feltételeinek fejlesztésével kíván hozzájárulni a tartós növekedéshez és a fog-
lalkoztatás bővítéséhez. Ennek megfelelően magába foglalja 

 az oktatás-képzés, 
 az egészségügyi ellátások, 
 a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. 

 
Az OP törekvése, hogy megteremtse a Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) beavatkozásainak 
sikeres végrehajtásához, valamint a fenti ágazatok intézményrendszerének átfogó reformjához 
szükséges fizikai infrastrukturális előfeltételeket, így biztosítva egyenlő hozzáférést a minő-
ségi szolgáltatásokhoz. 
 
 
 
CÉLOK ÉS STRATÉGIA 
 
Az OP átfogó célja – kapcsolódva az TÁMOP célrendszeréhez – az aktivitás növelése. E cél 
eléréséhez nélkülözhetetlen a megfelelő minőségi humánerőforrás megléte. Ennek előfeltétele 
egyrészt, hogy az ország bármelyik részén, bármilyen településen élők egyenlő eséllyel jussa-
nak hozzá a megfelelő minőségű humán közszolgáltatásokhoz, másrészt, hogy a fenti köz-
szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerek – szükséges átalakításuk után – hatékonyan és 
hosszú távon is fenntartható módon tudjanak működni. 
 
Ennek megfelelőn az átfogó cél elérése érdekében a TIOP az alábbi két specifikus célt fo-
galmazza meg. 
 

Specifikus cél Indikátor 
1. A humán infrastruktúra területi 

egyenlőtlenségeinek mérséklése, a 
hozzáférés javítása 

pl. Az internettel és IKT-eszközökkel felszerelt 
tantermek 1000 diákra jutó száma kistérségi szin-
ten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése 

2. A humán közszolgáltatások haté-
konyságának növelése, átfogó re-
formjuk elősegítése 

pl. A vállalatok által bejelentett munkaerőigények 
kielégítésének átlagos hossza 

 
A TIOP prioritási tengelyei az Európai Unió lisszaboni stratégiájának foglalkoztatási céljai 
közül többet közvetlenül támogatnak, több beavatkozása az ÚMFT horizontális politikáiként 
megfogalmazott szempontok érvényesülését célzottan is segíti. Így jelentősen hozzájárul a 
társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség javulásához a munkaerő-piaci részvételt és társa-
dalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztésére irányuló prioritási tengely és minden 
olyan egyéb oktatási és egészségügyi beavatkozás, amely az elmaradott térségekben vagy 
hátrányos helyzetű csoportoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztését és a hozzáférés javítását 
célozza. A fizikai beruházások minden esetben figyelembe veszik a környezeti, valamint a 
pénzügyi fenntarthatóság követelményeit. 
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BEAVATKOZÁSOK 
 
Az operatív program a stratégiában kitűzött célokat az alábbi prioritási tengelyekbe foglalt 
beavatkozásokon keresztül éri el. 
 

Az euró összegek folyó áron értendőek, 15%-os nemzeti hozzájárulás figyelembevételével. 

Prioritási tengely 
Támogatás 

(euró) 

Az OP teljes 
keretének 
arányában 

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fej-

lesztése – az „Intelligens iskola”  
1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények 

együttműködését támogató infrastruktúra fej-
lesztése 

1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fej-
lesztése a felsőoktatásban 

638 336 923  27,8% 

2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
2.1. A járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése 
2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendsze-

rének felkészítése a struktúraváltásra 
2.3. Információtechnológiai fejlesztések az egész-

ségügyben 

1 148 475 985  50,1% 

3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befo-
gadást támogató infrastruktúra fejlesztése 
3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szol-

gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 
3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruk-

túra fejlesztése 

423 494 995 18,5% 

4. A Társadalmi infrastruktúra operatív program 
lebonyolításának finanszírozása (technikai segít-
ségnyújtás) 

82 542 618 3,6% 

Összesen: 2 292 850 521 100,0% 
 
Az OP az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési forrásokból valósul 
meg. A fejlesztések a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat NUTS II szintű régió területé-
re terjednek ki. A TIOP beavatkozásainak hatékonyságát javítja a különböző operatív prog-
ramok egymást erősítő fejlesztéseinek összehangolt megvalósítása, amelyek integráltan, ún. 
zászlóshajó projektek keretében kerülnek megtervezésre. A TIOP-hoz kapcsolódóan ilyen 
projektek például: 

 „A 21. század iskolája” 
 „Meggyógyítjuk az egészségügyet” 
 „A tudás – esély” 
 „Rugalmas képzés” 
 „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepüléseken élőknek 
 „Akadálymentes Magyarország” 
 „Versenyképességi pólusok” 
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EX-ANTE ÉS SKV ÉRTÉKELÉS, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 
 
Az EU előírásainak megfelelően az operatív program ex-ante értékelésnek és stratégiai kör-
nyezeti vizsgálatnak lett alávetve. A közbeszerzési eljárás útján kiválasztott független értéke-
lők releváns észrevételei folyamatosan beépültek a dokumentumba a tervezési folyamat során. 
A TIOP korábbi munkaváltozatát elsőként a legfontosabb szakmai és érdekképviseleti szerve-
zetek vitatták meg 2006 márciusában, ezt követően a továbbfejlesztett verzió a szakmai és 
civil partnerek széles körének bevonásával újabb egyeztetésen esett át októberben. A kiemelt 
partnerek szóban is kifejthették véleményüket a tervezettel kapcsolatban ún. makrofórumok 
keretében. Az egyeztetések eredményei a dokumentumba beépültek. 
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11..  HHEELLYYZZEETTEELLEEMMZZÉÉSS  

Jelen helyzetelemzés – az operatív program jogosultsági területéhez igazodva – Magyarország 
„konvergencia” célkitűzés alá tartozó hat NUTS II szintű régiójára vonatkozik. A közép-
magyarországi régió helyzetelemzését és a területén megvalósuló fejlesztéseket – a kapcsoló-
dó operatív programokkal szoros összhangban – a Közép-magyarországi operatív program 
(KMOP), illetve a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) tartalmazza. A Társa-
dalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) helyzetelemzése – a humánerőforrások általá-
nos helyzetére vonatkozó legfontosabb megállapításoktól eltekintve – elsősorban az érintett 
intézményrendszerek fizikai infrastruktúrájának állapotával foglalkozik. Az emberi erőfor-
rások helyzetéről szóló bővebb elemzés a TÁMOP-ban kap helyet. 
 
 

1.1. A HUMÁNERŐFORRÁSOK ÁLTALÁNOS HELYZETE 

1.1.1. Demográfiai helyzet 

A demográfiai folyamatok döntő mértékben determinálják a humán szolgáltatások fejlesztési 
stratégiájának mozgásterét, lehetséges és szükséges fejlesztési irányait. A népességszám, a 
népesség korösszetételének az alakulása ugyanis egyfelől meghatározza a társadalom eltartó 
képességét, másfelől mindenkor közvetlen hatást gyakorol a társadalom számára potenciálisan 
rendelkezésre álló munkaerő, valamint a közszolgáltatásokat (oktatás, egészségügy, szociális 
szolgáltatások stb.) igénybevevők létszámára. Magyarországon jellemzően alacsony és csök-
kenő a születések száma, magas a halálozási mutató. A népességszám immár több mint két 
évtizede csökken, az utóbbi 20 évben mintegy 5%-os volt a népesség fogyása. Előrejelzések 
szerint a tendencia folytatódik. A munkavállalási korú népesség az Eurostat által közölt né-
pesség-előrejelzés bázisadatai alapján 2005-höz képest 2021-ig 9,8 százalékponttal csökken. 
Ezt mérsékli a várhatóan pozitív vándorlási egyenleg, ami legkevesebb 220 ezer fős nyeresé-
get jelent majd a magyar munkaerőpiac számára ezen az időtávon. 
 
A születésszámnak a rendszerváltást követő drasztikus csökkenése 2021-re már a legfiatalabb 
munkaképes korosztály (15-24 éves) létszámának mintegy 25 százalékpontos apadásában is 
megnyilvánul majd, míg a legidősebb munkavállalók (55-64 évesek) száma alig változik (ösz-
szességében 4 százalékpontos csökkenést tapasztalhatunk, de a közbenső években a korcso-
port létszámának erőteljes felfutásával kell számolni). Nagyon fontos elemévé válik tehát a 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a 2009-ig folyamatosan zajló nyugdíjkorhatár-emelés, 
ami ez utóbbi korosztályba tartozók körében jelentős aktivitás-növekedést eredményezhet, és 
egyúttal növeli majd a nyugdíjba vonulás korcentrumát.  
 
Az iskolázottsági szintre, illetve a gazdasági aktivitásra vonatkozó hazai előrejelzések alapján 
a munkavállalási korú lakosság jelentős létszámcsökkenését részben ellensúlyozza majd a 
gazdasági aktivitás folyamatos növekedése, így az aktívak száma 2021-ig csupán mintegy 60 
ezer fővel csökkenhet. Az aktívak belső összetétele, azaz iskolázottsági szintjük azonban je-
lentős mértékben megváltozik: a prognózis a foglalkoztatottak számának növekedésével szá-
mol elsősorban a legfeljebb szakmunkás végzettségű foglalkoztatottak számának csökkenése 
és ugyanolyan mértékben növekvő, legalább középfokú végzettségű foglalkoztatott mellett – 
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míg a munkanélküliek számának csökkenése várhatóan az alacsony iskolai végzettségű mun-
kanélküliek számának visszaesése mellett a legalább középfokú végzettségű munkanélküliek 
számának érezhető emelkedését hozza. 
 
A munkaképes korú népesség száma korcsoportok és nemek szerint, 2005. január 1. (ezer fő): 
 

 15-24 
éves 

25-54 
éves 

55-64 
éves 

15-64 
éves 

Férfiak 674,6 2 187,1 545 3 406,8 

Nők 647,4 2 221,9 664 3 533,4 

Együtt 1 322 4 409 1 209,1 6 940,2 
Forrás: KSH  

 

1.1.2. A munkaerő-piaci helyzet főbb jellemzői 

A munkaerő-piaci helyzet legfontosabb jellemzője, egyben a foglalkoztatás növekedésének 
legkomolyabb akadálya az – uniós összehasonlításban is – alacsony munkaerő-piaci részvétel 
és foglalkoztatás. 
 
Főbb munkaerő-piaci jelzőszámok Magyarországon és az Európai Unióban, 2005 (%): 
 

Foglalkoztatási ráta Munkanélküliségi 
ráta Inaktívak aránya 

 Magyaro. EU25 Magyaro. EU25 Magyaro. EU25 

15-24 éves népesség 21,8 36,8 19,4 18,5 72,9 54,8 
55-64 éves népesség 33 42,5 3,9 6,6 65,7 54,5 

férfiak 63,1 71,3 7 7,9 32,1 22,2 
nők 51 56,3 7,4 9,8 44,9 37,5 15-64 éves  
népesség 56,9 63,8 7,2 8,7 38,7 29,8 

 
A foglalkoztatás és a munkanélküliség tekintetében a régiók között és a régiókon belül jelen-
tős különbségek figyelhetők meg. 2005-ben a munkaerő-piaci szempontból legkedvezőbb 
helyzetű Közép-Magyarországon a foglalkoztatás 63,3%, a munkanélküliség 5,2%, az aktivi-
tási arány 66,7% volt, míg ugyanezek a mutatók az észak-magyarországi régióban a legrosz-
szabbak (rendre 49,5%, 10,6%, illetve 55,4%). A különbségeknek és tartósságuknak okai jó-
részt a munkaerőpiac keresleti oldalán keresendők. A kilencvenes években új munkahelyek 
túlnyomó részben az ország urbanizált, viszonylag iskolázott népességgel és fejlett infrastruk-
túrával rendelkező középső és nyugati régióiban jöttek létre. A foglalkoztatás legnagyobb 
mértékben Közép-Magyarországon növekedett, ahol több mint 4%-kal nőtt a foglalkoztatottak 
száma 2002 és 2005 között. Ezzel szemben ugyanezen időszak alatt Nyugat-Dunántúlon, 
Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön csökkent a foglalkoztatottak száma ugyanezen idő-
szak alatt. Ezzel egyidejűleg minden régióban emelkedett a munkanélküliek száma. Jelentő-
sek a térségi különbségek a nem foglalkoztatottak összetételének tekintetében is. A rosszabb 
helyzetű kistérségekben az átlagosnál magasabb a rendszeres szociális segélyben, rokkantsági 
ellátásban részesülők, a tartósan munkanélküliek és az alacsony iskolai végzettségűek aránya, 
és rendszerint alacsonyabb az álláskeresési aktivitás is, összefüggésben a korlátozott lehetősé-
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gekkel. Ezekben a kistérségekben koncentrálódik továbbá a rendkívül rossz munkaerő-piaci 
helyzetben lévő roma lakosság jelentős része is. A regionális különbségekkel kapcsolatosan 
fontos megállapítani, hogy Magyarországon a munkaerő mobilitása rendkívül alacsony, ami 
többek között összefügg a közösségi közlekedési hálózatok hiányosságaival is. 
 
Foglalkoztatás, munkanélküliség és inaktivitás régiónként, 2005: 
 

Gazdasági aktivitás és munkanélküliség régiónként a 15-64 éves népesség körében, 2005
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Baloldali értéktengely: foglalkoztatottság és inaktivitás, jobboldali értéktengely: munkanélküliség 
(Forrás: KSH Munkaerő-felmérés) 

 
A regionális adatok önmagukban nem érzékeltetik az egyenlőtlenségek valóságos méreteit. A 
munkaerő-piaci egyenlőtlenségek kistérségi és helyi szinten esetenként a többszörösére nőttek 
az elmúlt évtizedben és a régiók szintjén mértnél nagyságrendekkel nagyobbak is lehetnek. 
Még a munkaerő-piaci szempontból kedvezőbb helyzetű régiókon belül – így Közép-
Magyarországon belül is – jelentős különbségek vannak mind a foglalkoztatás, mind a mun-
kanélküliség tekintetében. 
 

1.1.3. A lakosság egészségi állapotának főbb jellemzői 

A magyar népesség egészségi állapota lényegesen rosszabb, mint azt az ország gazdasági-
társadalmi fejlettsége indokolná. A halálozási mutatók, különösen a 65 év alatti népesség kö-
rében kedvezőtlenek, a születéskor várható élettartam 6-8 évvel marad el az uniós átlagtól, ez 
a szám 2004-ben 72,8 év volt (ezen belül a férfiaké 68,6, míg a nőké 76,9 év), amely az EU25 
átlagánál 7,4%-kal alacsonyabb. 
 
2003-ban az összes halálokból eredő standardizált halálozási arány 100 ezer főre vetítve 1048 
fő, ami az EU25 adatánál 52,1%-kal magasabb. A 65 éves kort megelőző standardizált halálo-
zás tekintetében az indikátor az EU25 adatánál 89,9%-kal volt magasabb. A magyar emberek 
átlagosan életéveik 13%-át élik betegen. Növekszik a krónikus betegek aránya, és minden 
ötödik ember tartósan beteg vagy fogyatékossággal él. 2004-es adatok szerint a rokkantnak 
nyilvánítottak az aktív korú lakosság 6,8%-át, míg ezen belül az inaktív lakosság 17,3%-át 
tették ki. 
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A magyar lakosság egészségi állapotának indikátorai: 
 

 HALE-index*

(2002) 

Születéskor várható 
élettartam 

(2002) 

Ezer főre jutó 
gyermekhalálozások 

átlagos száma 
(2000-2002) 

Magyarország 64,9 72,4 8,2 
Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia együtt 66,3 74,6 7,0 

EU15 71,1 78,7 4,6 
* A születéskor várható egészségben eltöltött évek száma. 
Forrás: WHO, KSH 
 
A „konvergencia” célkitűzés alá eső hat régió lakosságának mortalitási adatai két csoportra 
osztják Magyarország területét. Az adatok tanúsága szerint három régió (Észak-
Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) helyzete az átlagosnál rosszabb, míg a három 
másik régióé (Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl) valamivel kedvezőbb. Ezek 
a mutatók összefüggést mutatnak egyrészt a területek településszerkezetével, mivel az apró-
falvas szerkezetű, városi funkciókat nélkülöző központi településekkel rendelkező régiók 
egészségügyi ellátása nem kielégítő. Másrészt ezekben a régiókban magasabbak a munkanél-
küliségi mutatók, alacsonyabbak a jövedelmek, és magasabb a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokhoz tartozók számaránya. A haláloki csoportok szerinti besorolást vizsgálva a leg-
rosszabb mutatóval rendelkező régiók közé bekerül Dél-Alföld (légzőrendszer betegségei, a 
keringési rendszer betegségei, daganatok, külső okok), Közép-Dunántúl (az emésztőrendszer 
betegségei) és Nyugat-Dunántúl (az emésztőrendszer betegségei) is. 
 
A meghaltak halálozási arányszámai 100 ezer lakosra számítva: 
 

Régió Összesen 
Standardizált 
halandósági 

hányados 
 Közép-Magyarország 1 303,5 90,9 
 Közép-Dunántúl 1 247,0 100,3 
 Nyugat-Dunántúl 1 307,6 97,0 
 Dél-Dunántúl  1 376,3 103,1 
 Észak-Magyarország 1 453,0 109,2 
 Észak-Alföld 1 305,3 106,5 
 Dél-Alföld 1 414,2 101,1 
 Összesen 1 345,6 100,0 

 
Az életmódproblémák következtében beálló egészségveszteség túlmutat azon, amit az egyén 
számára jelent. A gazdaság számára is veszteség, mert a munkaerőpiacon termeléskiesést, a 
közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszerben pedig kiadásnövekedést okoz. Mind a kieső 
termelés, mind a növekvő közkiadások a megtermelt GDP, összességében pedig az ország 
versenyképességének csökkenéséhez vezetnek. 

 Az egészségveszteség jól mérhető a népesség demográfiai helyzetét jellemző ada-
tokon, elsősorban a korai/idő előtti halálozási statisztikákon. 
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 A versenyképesség-csökkenés az egészségi állapot következtében kieső munkaerő 
(plusz az egészségügyi okból munkanélküliek és inaktívak) számán keresztül mér-
hető. 

 A termeléskiesés mérésére az egészségi állapot (halálozás, keresőképtelenség, rok-
kantság, tartós ápolás) miatt kieső munkanapok száma és az ezen munkanapokra 
eső GDP mértéke (az egészségi állapot következtében bekövetkező GDP-
csökkenés) alkalmas. 

 
2004-es adatok szerint az aktív korú lakosság 6,8%-a, míg ezen belül az inaktív lakosság 
17,3%-a rokkant. A betegség következtében kiesett munkanapok száma az összes munka-
nap 4,2%-át tette ki 2004-ben. Ezek az értékek az elvesztett munkaerő-piaci potenciálon kí-
vül az államháztartási kiadási oldalát is terhelik. 
 
Maximális GDP-veszteség az egészségi állapottal összefüggésben, 2004: 
 

 Elveszett GDP (Mrd Ft) A GDP %-ában 
Aktív korú halálozás 137 0,7% 
Táppénzes napok 552 2,7% 
Új rokkantak száma 138 0,7% 
Otthonápolás 119 0,6% 

Összesen 946 4,7% 
Forrás: KSH 

 

1.1.4. A lakosság képzettségi szintje 

Bár a magyarországi népesség iskolázottsági szintje fokozatosan javul, a munkaképes korú 
népesség számottevő hányada (különösen az idősebb korosztályokban) még mindig nem ren-
delkezik középfokú végzettséggel. A 2005. évi Munkaerő Felmérés szerint a munkavállalási 
korú népességnek (25-64 évesek) összességében 76%-a rendelkezik legalább középfokú vég-
zettséggel. Míg azonban ezen belül a 25-34 éves korosztály 85%-a rendelkezik legalább kö-
zépfokú végzettséggel, az 55-64 éves korosztálynak mindössze 61%-a éri el ezt a szintet. A 
középfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 20-24 éves népesség körében  már 2000-re 
elérte a 83-84%-ot (az Európai Unió 2010-re előirányzott referencia értéke 85%), ám azóta 
stagnál. Ugyanakkor az iskolázottság szintjének lassan javuló trendjét látszik alátámasztatni 
az a tény, hogy a 18-24 évesek közül az oktatásban nem részesülő és középfokúnál alacso-
nyabb iskolai végzettségű népesség aránya némileg csökkent (2000: 13,8%, 2005: 12,3%). 
Bár a számok azt jelzik, hogy Magyarország csaknem elérte a 2010-re kitűzött lisszaboni célt, 
a munkaképes korú népesség egy jelentős része (különösen az idősebb korosztály) kiszorul a 
munkaerőpiacról alacsony képzettsége miatt. 
 
A felsőoktatási intézményekben tanulók számának rendkívül dinamikus növekedése ellenére 
2002-ben a 25-29 évesek között a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya csupán 15,5%, 
a 25 és 64 év közötti korosztályon belül 14,2% volt. Ez utóbbi arány alacsonynak tekinthető 
az EU-átlaghoz viszonyítva (21,5%). Az össznépességen belül területileg is jelentős egyenet-
lenségeket mutat a felsőfokú végzettségűek aránya. A 2001. évi népszámláláskor a 6,96 millió 
munkavállalási korú közül több mint 280 ezer főnek nem volt alapfokú végzettsége, további 
2,3 millió fő rendelkezett szakképzettség nélküli alapfokú végzettséggel, 829 ezren felsőfokú 
végzettséggel. 
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A munkavállalási korú népesség megoszlása iskolai végzettség szerint, 2001 (%): 
 

Legmagasabb iskolai végzettség 
Arány a munkaválla-
lási korú népességen 

belül 
8 osztálynál kevesebbet végzett 4,1 
8 osztályt végzett 32,8 
Szakmunkás végzettségű (ISCED 3C) 22,7 
Középfokú végzettségű (ISCED 3A/3B) 28,5 
Felsőfokú végzettségű (ISCED 5A/B) 11,9 
Összesen 100,0 
Forrás: KSH 

 
A munkavállalási korú lakosság képzettségi szintjének számottevő növekedése mellett azon-
ban az elmúlt néhány évben a népesség tudásszintjével, alapkészségeivel, kulcs- és alapkom-
petenciáival kapcsolatos nemzetközi összehasonlító felmérések bizonyos területeken a hazai 
teljesítmények stagnálásáról, illetve romlásáról, és különösen az oktatás minőségének az in-
tézmények közötti különbségeiről tanúskodnak. Leginkább ez utóbbiak tehetők felelőssé a 
felnőtt korú népesség alapkompetenciákban megmutatkozó hiányosságaiért.  
 
 

1.2. A HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK ÁLTALÁNOS HELY-
ZETE 

A humán szolgáltatások (oktatás-képzés, egészségügy, munkaügyi és szociális szolgáltatások, 
közművelődés) infrastruktúrájának állaga, egy-egy szolgáltatás létrejöttének, az adott szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó különféle infrastrukturális elemek életkorának, műszaki, fizikai állapo-
tának függvényében meglehetősen eltérő. Az elmúlt 10 esztendő során – részben a krónikus 
forráshiány, részben átfogó fejlesztési koncepció, makro-politikai kontinuitás hiányában – 
egyik szolgáltatáshoz tartozó területen sem valósultak meg a demográfiai, gazdasági-
technológiai és társadalmi folyamatok hatásainak mérlegelésén nyugvó átfogó, átgondolt, 
reform-értékű fejlesztések. 
 
A részben ötletszerű, gyakran csak a legsürgetőbb hiányok pótlására szorítkozó infrastrukturá-
lis fejlesztések az érintett szolgáltatások egyetlen ágazatában sem tartottak lépést a technoló-
giai fejlődés szülte igényekkel, nem alkalmazkodtak a társadalmi, gazdasági viszonyokban a 
rendszerváltozást követő esztendőkben végbement területi strukturális változásokhoz. Hason-
lóképpen a tulajdonosi szerkezetben, a szolgáltatások szervezeti rendszerében végrehajtott 
gyakori átalakítások hatásai sem érvényesültek kellőképpen. A megvalósult fejlesztések csak 
részlegesen ellensúlyozták a természetes állagromlási folyamatokat, és nem adtak adekvát 
válaszokat az életminőség javulásával együtt járó megnőtt és differenciálódó szolgáltatási 
igényekre sem. Csak az utóbbi néhány évben kezdtek kiépülni a több szolgáltatási szektor 
összehangolt tevékenységén alapuló szolgáltatások, amelyek előrelépést jelentenek mind a 
minőség, mind a hozzáférés szempontjából. 
 
Egyes esetekben és településeken egy-egy adott humán szolgáltatáshoz tartozó bizonyos egy-
ségek épületeinek és műszaki berendezéseinek minősége, korszerűsége megfelel az európai 
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követelményeknek, míg más egységek épületállománya rendkívül leromlott, felszereltsége 
hiányos és/vagy elavult. A leromlott és elavult épületek fenntartása, a többszörösen amortizá-
lódott műszaki berendezések, közüzemi szolgáltatások üzemben tartása önmagában többlet-
költséget generál, gyakran rendkívül gazdaságtalan. 
 
Különös figyelmet érdemel a humán szolgáltatások információs technológiai infrastruktúrájá-
nak helyzete. Ezt csakúgy, mint az infrastruktúra egyéb szegmenseit rendkívül eltérő fejlett-
ségi szintekkel, az egymással inkompatibilis rendszerekkel jellemezhetjük. A humán ágazatok 
egyes területein (egészségügy, foglalkoztatáspolitika, oktatás, közművelődés) az elmúlt évek-
ben – részben uniós forrásokból – jelentős fejlesztések indultak el. A humán szolgáltatások 
más területein azonban jelentős elmaradások tapasztalhatók, melyek a fejlesztések egyik fő 
célját, az ágazati együttműködésen alapuló átfogó reform megvalósítását nehezítik. Az infor-
mációs és kommunikációs technológiák területén a legjelentősebb nehézség az állandó szinten 
tartás finanszírozásának megoldatlansága, ami az elavulásból eredő problémák folyamatos 
újratermelését eredményezi, még egy tervezési időszakon belül is. 
 
A 90-es években a tulajdonviszonyok több lépcsőben végbement gyökeres átalakulása, a 
szolgáltatások infrastruktúrája feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának fragmentáltsága, he-
lyenként ellentmondásos szabályozása is nehezítette, illetve mind a mai napig nehezíti a kor-
szerű gazdálkodáshoz elengedhetetlen egységes tulajdonosi szemlélet és felelősség kialakulá-
sát, egy adott szolgáltatási ágazat ingó és ingatlanállományának teljes körű és egységes elve-
ken nyugvó számbavételét, naprakész országos nyilvántartások vezetését. 
 
Az immár tartós demográfiai trendek (lásd 1.1. fejezet), a magas inaktivitás, valamint a belső 
migrációs folyamatok ellentmondásos hatást gyakorolnak a szolgáltatások kihasználtságának 
intenzitására, és ezen keresztül az intézményrendszerek működésének hatékonyságára és 
fenntarthatóságára. A közoktatási infrastruktúra területén főként a nagyobb városokban a 70-
es, 80-as években létrehozott kapacitások és a kistelepülések közoktatási intézményeinek fizi-
kai kapacitásai gyakran kihasználatlanul maradnak. Ezzel szemben a lakosság életkor szerinti 
összetételének változásai, valamint a gyógyászati eljárások és technológiák fejlődése miatt az 
egészségügyi szolgáltatások infrastrukturális kapacitásai fokozott nyomás alá kerültek. Az 
egészségügy területén számottevően csökkentek a fekvőbeteg ellátás iránti igények, de mind 
mennyiségi, mind minőségi vonatkozásban lényegesen növekedtek a járóbeteg-ellátással és a 
sürgősségi betegellátással szembeni elvárások. Hasonlóképpen a szociális szférában, a fenti 
társadalmi-gazdasági fejlemények országszerte jelentős mértékben növelték a bentlakásos 
szolgáltatások iránti szükségleteket, holott a differenciált szükségleteket nem lehet kizárólag 
új bentlakásos férőhelyek létesítésével kezelni. Az ellátórendszerek finanszírozása – többek 
között a foglalkoztatás alacsony szintje miatt – már jelenleg is komoly gondot okoz. 
 
A fentiek együttes következményeként napjainkban az ország egészségügyi, szociális, oktatá-
si, kulturális és közművelődési hálózatának fizikai állapotáról, technológiai fejlettségéről igen 
nehéz kellően árnyalt, átfogó és számszerűsített képet alkotni. 
 
Színvonal, korszerűség és kapacitáskihasználtság tekintetében a humán szolgáltatások területi 
megoszlása egyenetlen, ami jelentős gátja a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáfé-
rés biztosításának. Tipikusan a gazdaságilag elmaradott és nehézségekkel küzdő térségek ap-
rófalvas és szórványtelepülésein, kisvárosaiban a legelmaradottabb a szolgáltatások fizikai 
infrastruktúrája. A fizikai és info-kommunikációs infrastruktúra teljes hiánya miatt több száz 
településen egyáltalán nincs mód és lehetőség az életesélyek és az életminőség javítása, a te-
rületi felzárkóztatás, a népességmegtartó képesség szempontjából is fontos szolgáltatások 
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működtetésére. Máshol a leromlott állagú épületek és az elavult felszerelések, a technikai esz-
közök, az info-kommunikációs lehetőségek égető hiánya miatt nincs tényleges lehetőség kor-
szerű, magas színvonalú szolgáltatások nyújtására. A 90-es évek eleje óta a Budapestet és 
több vidéki nagyvárost övező agglomerációba történő tömeges kitelepülés miatt a fizikai inf-
rastruktúra bővítése nem képes követni a humán szolgáltatások iránti növekvő igényeket, ami 
hatással lehet a szomszédos régiók kapacitás-igényeire is. A fogyatékossággal élő embereket 
környezeti és (info-)kommunikációs akadályok egyaránt gátolják társadalmi és munkaerő-
piaci részvételükben. 
 
A lakosság rendelkezésére álló humán közszolgáltatások mindenekelőtt az oktatás, képzés, az 
egészségügy és a szociális ellátások minőségét, színvonalát jelentős mértékben meghatározza 
a területileg, helyileg e szolgáltatások működtetésére, rendelkezésre álló épületállomány fizi-
kai állaga, technikai felszereltség korszerűsége. Jellemző módón az ország elmaradottabb, 
gazdasági és szociális tekintetben, leszakadó térségeiben a legrosszabb és legelavultabb az 
oktatási, képzési rendszerek és az egészségügyi, szociális ellátások helyi fizikai infrastruktú-
rája. Bizonyos szolgáltatások (pl. iskolaelőtti nevelés, egyes szociális ellátások) elérhetőségé-
nek akadálya a szóban forgó fizikai infrastruktúra teljes vagy részleges hiánya, ami miatt 
számos település, sőt kistérség ellátatlanul marad. Ezek a körülmények jelentős mértékben 
gátjai a korszerű humán közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés méltányossági elve 
érvényesítésének, mindemellett a gazdaság versenyképessége szempontjából is érzékelhető 
veszteséget jelentenek (lásd 1.1. fejezet). 
 
Az érintett térségekben, az egészségügyi és a szociális ellátások gyengeségei, hiányosságai 
miatt az országos átlagnál gyakoribbak a megbetegedések, s arányait tekintve nagyobb a 
munkaerőpiacról átmenetileg, vagy idő előtt kiseső munkaerő. Ugyanakkor a népesség rossz 
egészségi állapota a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer számára is kiadásnöveke-
dést okoz. A kieső termelés, valamint a növekvő közkiadások az érintett térségek, végered-
ményben az ország versenyképességének csökkenéséhez vezetnek.  
 
Az oktatás és képzés területein is számos vonatkozásban hasonló a helyzet, miután a közokta-
tás és a szakképzés fizikai infrastruktúrája éppen az ország hátrányos helyzetű térségeiben a 
legelmaradottabb, illetve képzési szerkezet és technológiai tekintetben nem képes követni a 
térségben a gazdaság ágazati és tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változásokat. A kor-
szerű oktatási, képzési infrastruktúra hiánya hasonlóképpen csökkenti a versenyképes tudás 
megszerzésének, a munkaerő-piaci változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz szükséges 
kulcskompetenciák elsajátításának az esélyeit. Ezáltal rontja az adott térségben a gazdasági, 
társadalmi felzárkózáshoz elengedhetetlen növekedés és foglalkoztatás munkaerő-piaci feltét-
elei megteremtésének esélyeit. 
 
Az érintett térségek oktatási-képzési és egészségügyi infrastrukturális ellátottságának minősé-
ge és gazdasági, társadalmi fejlettsége között olyan értelemben is kölcsönös feltételezettség 
áll fenn, hogy a szolgáltatások fenntartásáért és működtetéséért elsődlegesen felelős helyi 
önkormányzatok éppen a legelmaradottabb térségekben nem rendelkeznek a magasabb szín-
vonalú szolgáltatások biztosításához, a fizikai infrastruktúra korszerűsítéséhez szükséges for-
rásokkal. Ezáltal a gazdaságilag leszakadó térségekben központi beavatkozás nélkül szükség-
szerűen folyamatosan romlik a közszolgáltatások fizikai infrastruktúrájának a színvonala. 
 
A humán területen dolgozó szakemberek munkájának összehangolását, a szolgáltatások haté-
konyabb használatát elősegítő szakmai ügyviteli és információs rendszerek, illetve az ezek 
kiépítéséhez szükséges szabványok hiányoznak. A munkaügyi és szociális ágazati adatvagyon 
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különböző intézményeknél lelhető fel, így a munkaerő-piaci visszajelző rendszer különálló – 
sokszor egymást átfedő – elemekből áll. Ezen elemek a megfelelő együttműködés hiányában 
nem képesek a megfelelő munkaerő-piaci igényeket a megfelelő időben átadni az érintett 
rendszereknek (oktatásnak, egészségügynek, szociális intézményeknek stb.). A 
költséghatékony, magasabb színvonalú szolgáltatásokat, magasabb rendelkezésre állással 
nyújtó elektronikus kormányzati, közigazgatási rendszerek elterjedésének jogszabályi alapja 
megteremtődött, ugyanakkor a szükséges végrehajtási szabályok megalkotása – mivel az a 
szokásos tevékenység átalakítását is igényli – lassan halad. (Forrás: eGovernment Hungary – 
OECD Study, 2006). A humán szolgáltatások infrastruktúrájának kihasználtságát – elsősorban 
az egészségügyben – éppen az elektronikus ügyfélirányítási rendszerek hiánya és fejletlensége 
okozza. 
 
A közigazgatás, az államháztartás és a közszolgáltatások napirenden lévő tartalmi és szerve-
zeti reformjának szerves alkotóeleme a humán ellátórendszerek átfogó korszerűsítése. Kétsé-
get kizáróan megállapítható, hogy a humán szolgáltatások terén az intézményi reformok meg-
valósításának fontos és nélkülözhetetlen előfeltétele az adott szolgáltatásokhoz tartozó fizikai 
infrastruktúra célszerű korszerűsítése, megújítása és szerkezetátalakítása. 
 
 

1.3. AZ OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA 

Az oktatási intézmények fizikai kapacitásának és a kapacitás-igények jövőbeli alakulásának 
vizsgálatánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül a demográfiai trendeket. A több mint két évti-
zede csökkenő népességszámból következően az iskoláskorú korcsoportok létszáma is évek 
óta csökken, ami az előrejelzések szerint folytatódni fog. 2006 és 2010 között például a 10-14 
éves korcsoport létszáma körülbelül egy hatodával, a 15-19 éveseké egy ötödével, a 20-24 
éveseké viszont csak 5-6%-kal fog csökkenni. 
 
Az oktatás eredményességének és hatékonyságának kérdése is összefügg az oktatási infrast-
ruktúra állapotával.  A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) helyzetelemzése 
részletesen elemzi az oktatás minőségével, az oktatáshoz történő egyenlőtlen hozzáféréssel 
kapcsolatos problémákat. 
 

1.3.1. Közoktatás 

A lisszaboni célkitűzések teljesítése tekintetében hazánk csak részleges eredményeket tud 
felmutatni, és több területen jelentős lemaradás tapasztalható az EU átlagától. Magyarország 
ezért az e célok teljesítése érdekében tervezett beavatkozásokra kiemelt hangsúlyt fektet stra-
tégiai dokumentumaiban. Az Oktatási Minisztérium hosszú távú közoktatás-fejlesztési straté-
giája (2005-2015) kifejti, hogy a hazai oktatásfejlesztés egyik eredményességi célkitűzése, a 
versenyképes tudás fejlesztése érdekében a lisszaboni stratégiában meghatározott kulcskom-
petenciák – azokon belüli is kiemelten az info-kommunikációs kompetenciák – fejlesztése. A 
fejlesztés során különös figyelmet kell fordítani az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének 
megteremtésére. Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2005-
2010) célként jelöli meg a közoktatás mérés-értékelési és információs rendszereinek fejleszté-
sét is. Az egymásra épülő két stratégia, illetve az azokat kiegészítő Oktatás Informatikai Stra-
tégia és a Magyar Információs Társadalom Stratégia, összhangban van az I. Nemzeti Fejlesz-
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tési Tervvel, valamint Magyarország 2007-2013-ra készült nemzeti stratégiai referenciakere-
tével, azaz az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel (ÚMFT). 
 
Az általános képzést nyújtó közoktatási intézmények (általános iskolák és gimnáziumok) je-
lenlegi, területileg egyenetlen és számos településen alacsony szintű eszköz- és infrastrukturá-
lis ellátottsága nagymértékben hátráltatja a közoktatásban megkezdett tartalmi, módszertani 
modernizáció átfogó végrehajtását, és gátja a minőségi oktatáshoz, a különböző oktatási szol-
gáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításának, a költséghatékonyabb és ésszerűbb 
szervezeti megoldások bevezetéséhez elengedhetetlen fizikai, infrastrukturális feltételek meg-
teremtésének. 
 
A költségvetési források szűkössége miatt az elmúlt két évtizedben nem sikerült megállítani 
az épületek fizikai állagának fokozatos leromlását. A mintegy 14 000 egységet számláló okta-
tási célú épületállomány zöme elöregedett, műszaki állapota nem kielégítő. Az épületek közel 
50%-a teljes vagy részleges felújításra szorul. Különösen nehéz helyzetben vannak a leszaka-
dó, gazdaságilag elmaradott térségek kistelepülésein működő iskolák. Tekintettel a gyermek-
létszám csökkenése által indokolt kapacitásszűkítésre, az oktatás színvonala megőrzésnek 
egyetlen lehetséges megoldása az intézményi integráció. Annak érdekében, hogy a kapacitá-
sok csökkentése mellett a színvonal ne csökkenjen, hanem lehetőség szerint emelkedjen, je-
lentős helyi források bevonása szükséges, amely források a fenntartóknál nem állnak rendel-
kezésre. A közoktatási intézmények leromlott fizikai állapota, a kompetenciaalapú oktatásra 
alkalmatlan kialakítása, továbbá a csökkenő tanulói létszámból fakadó kapacitás-feleslegek az 
oktatási intézmények épület-felújítását, átalakítását igénylik a létszámhoz és pedagógiai igé-
nyekhez igazodva. Az intézményeket érintő infrastrukturális beruházások keretében az IKT-
kompetencia mellett, az alapvető egyéb kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges beruhá-
zások is helyt kapnak. 
 
Az intézményekben a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek hatékony megvalósítá-
sához és disszeminációjához egységes, az ország egész területét érintő IKT infrastruktúrafej-
lesztésre van szükség, amelyből a TIOP a hat „konvergencia” régiót támogatja. Az európai 
tapasztalatok szerint a kulcskompetenciák fejlesztése nagymértékben függ az IKT-
infrastruktúrával való ellátottságtól. (Forrás: European Schoolnet – ICT Impact Study, 2006.) 
 
Az EU ajánlásai alapján (European Commission: E-Learning – Designing tomorrow's 
education, 2000) a megfelelő szintű IKT-készségek elsajátításához az alapfokú oktatásban 8 
diáknak (12,5 számítógép/100 diák), a középfokú alapfokú oktatásban 6 diáknak kell 1 számí-
tógépre (16,6 számítógép/100 diák) jutnia. Noha Magyarországon az egy számítógépre jutó 
diákok száma a közoktatásban 10 körül van, a valóban használható, hálózatba köthető, 6 évnél 
fiatalabb gépek aránya már csak 27 diák egy számítógépre. A Sulinet által 2003-ban, illetve 
2006-ban végzett felmérés alapján a megfelelő minőségű számítógépek száma 2006-ban nem 
érte el az 50 000 darabot a közoktatási intézményekben. Ezzel az átlaggal Magyarország az 
utolsók között van az Unióban (Forrás: Benchmarking Access and Use of ICT in European 
Schools, 2006). 
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Az uniós tagországokban 100 diákra jutó számítógépek száma az alapfokú 
és középfokú oktatási intézményekben
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Forrás: Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools, 2006 
 
Egyenlőtlen a számítógépek területi eloszlása is. A 10 diák/számítógép arányt elérő iskolák 
csak az összes intézmény 40%-át teszik ki, szemben az EU 50%-os átlagával. Az iskolák 
60%-ában több mint 10 diákra jut 1 számítógép. A meglévő számítógépeket ugyanakkor Ma-
gyarországon leginkább számítástechnika-oktatásra használják. Az általános iskolák 68%-a 
használ egyáltalán számítógépet, szemben az EU-ban mért 97%-kal. Az iskolák mindössze 
19%-ában vannak számítógépek a tantermekben (és nem számítógéplaborban), szemben az 
EU 68%-os arányával. Igen alacsony és területileg egyenlőtlen eloszlású a pedagógiai, mód-
szertani szempontból releváns, prezentációs eszközök (projektorok, interaktív táblák stb.) és 
szerverek száma. 
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 Forrás: Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools, 2006 
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Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 20/156

 

1.3.2. A nem-formális és informális tanulás kulturális helyszínei 

Az egész életen át tartó tanulás legfőbb színterei az oktatási és a kulturális intézmények („kul-
turális intézmények” alatt az 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési, múzeumi és 
könyvtári intézményeket értjük): előbbiek a formális és nem-formális, utóbbiak a nem-
formális és informális tanulás eszközeivel, helyben elérhető szolgáltatásaikkal, országos lefe-
dettséggel közvetítik a tudást és az értékeket. 
 
Az egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiájáról szóló 2212/2005. (X. 13.) sz. 
Korm. határozat és melléklete kimondja, hogy „az egész életen át tartó tanulás stratégiája az 
ország humánerőforrás-fejlesztésének egyik legfontosabb kereteként az elkövetkező években 
megszabja az oktatás és a képzés fejlesztésének fő irányait, s eredményesen segíti a gazdaság 
által támasztott követelményeknek való jobb megfelelést. A társadalmi és regionális esélyki-
egyenlítés fokozott támogatása révén segíti az emberi erőforrásokban rejlő tartalékok haté-
kony kiaknázását, egyidejűleg erősíti a társadalmi kohéziót. […] A nem-formális tanulás kö-
rébe sorolják a legtöbb munkahelyi tréninget, valamint a közművelődési intézmények, mun-
kaerő-fejlesztő és -képző központok által szervezett tanfolyamok, nyelvtanfolyamok stb. láto-
gatását, a magánórákat, tanodákat, illetve a roma közösségi házakban folyó tevékenységet. 
[…] A PISA és más nemzetközi eredményvizsgálatok is megerősítik, hogy hazánk esetében 
különösen erős a tanulói teljesítmény és a családi-társadalmi háttér összefüggése, ami arra 
utal, hogy az iskola nem tudja kompenzálni a társadalmi különbségekből eredő 
szociokulturális hátrányokat, illetve újratermeli azokat.” 
 
A kulturális intézményrendszer és annak szolgáltatásai infrastrukturális elmaradottságaik mi-
att nem támogatják kellő hatékonysággal a fenti stratégiát. A kultúra hatékony kompenzáló 
szerepét jelentősen gátolja, hogy a kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlen, a 
nem-formális és informális tanulásban fontos szerepet vállaló közművelődési és közgyűjte-
ményi intézményrendszer helyi szinten széttagolt, az intézmények fizikai infrastruktúrája le-
romlott és technológiailag elavult. Az elkülönült közösségi terek (művelődési házak, könyvtá-
rak, teleházak, e-pontok stb.) együttműködése esetleges, önmagukban nem játszanak kellően 
hatékony szerepet a közösség életében. 
 
A nem-formális, informális tanulás fontos színterei a közművelődési intézmények, amelyek 
jelentős közösségfejlesztő potenciállal is bírnak (tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, 
távoktatás stb.). A felzárkózást, a készség- és kompetenciafejlesztést szolgáló programok ki-
emelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály. (A gyermekszakkörök száma 2003-hoz 
képest 18%, az ifjúságiaké 1%-kal nőtt, de változatlanul alacsony.) Az I. NFT keretében kü-
lön pályázat támogatta a közművelődési intézmények részvételét a felnőttképzésben, amely-
nek tapasztalatai valamennyi korcsoport tekintetében hasznosíthatók. 
 
A kulturális szektor gazdaságra gyakorolt pozitív hatása Európa-szerte bizonyított. A GDP-
hez való átlagos hozzájárulása 2,6%, ugyanakkor Magyarországon a kulturális és kreatív 
szektor 2003-ban csak 1,2%-kal járult hozzá a magyarországi GDP-hez (Forrás: KEA 
European Affairs: The Economy of Culture in Europe, October 2006). Ennek oka, hogy az 
infrastruktúra fejletlensége következtében a kulturális szektor Magyarországon nem tudja 
hatékonyan kifejteni hatását. Ezt támasztják alá az Eurostatnak a kulturális szektorban foglal-
koztatottakra vonatkozó összehasonlító adatai is. Magyarország rendre kevesebb személyt 
foglalkoztat a kultúrában, mint az EU25 átlaga, ráadásul korszerűtlenebb rendszerben. 
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 Magyarország EU25 
A kultúrában dolgozók aránya az összes foglal-
koztatotton belül (%) 

2,6 3,1 

A részidőben foglalkoztatottak aránya a kultú-
rában (%) 

8,8 25,0 

A másodállásban foglalkoztatottak aránya a 
kultúrában (%) 

3,2 6,6 

Önállók foglalkoztatottak aránya a kultúrában 
(%) 

20,9 28,8 

Forrás: Eurostat (http://www.cultural-economy.eu/documents/cultural_employment_eu.pdf)  
 
A közművelődési intézményhálózat esetében fokozottan kimutatható a széttagolt intézményi 
működés, a leromlott infrastruktúra. A korszerű feladatellátást az IKT-eszközök hiánya is 
nagyban gátolja. Bár az önkormányzati törvény alapján a közművelődési feladatellátás az 
önkormányzatok kötelező feladata ennek az önkormányzatok nehezen tudnak eleget tenni a 
forráshiány és a leromlott infrastruktúra miatt. Az elmúlt tíz évben a művelődési házak száma 
csökkent, a kulturális szolgáltatásokkal el nem látott települések száma növekedett. Körülbe-
lül 800 településen nincs épített tere a közművelődésnek. Ezek többsége – a magas munka-
nélküliségi rátával összefüggő jelenségként – az Észak-magyarországi régióban, illetve – a 
sok apró település anyagi ellehetetlenülése folytán – a Dél-dunántúli régióban található. Bár 
települési szinten már létezik az oktatási és kulturális intézmények közötti együttműködés 
intézményesített formája (körülbelül 350 integrált intézményként), ezek területi hatása nem 
kielégítő: hiányoznak a 21. század igényeinek megfelelő, korszerűen felszerelt, oktatási, kul-
turális, képzési és szabadidős funkciókat egyaránt ellátó multifunkcionális, kiemelt térségi 
közösségi központok. A két rendszer összekapcsolásában rejlő szinergia kihasználása érdeké-
ben erősíteni szükséges az együttműködést, megteremtve a formális és informális tanulási 
rendszerek közötti átjárhatóság új útjait. 
 
Az elégtelen infrastrukturális feltételek miatt a múzeumokban őrzött tudásbázis, képzési po-
tenciál jórészt kihasználatlan, az intézmények csak részben kapcsolódhatnak be a képesség- és 
kompetenciafejlesztésbe. Többségük nem rendelkezik korszerű, a képzést segítő, csoportfog-
lalkozásokra alkalmas, jól felszerelt múzeumpedagógiai részlegekkel, közösségi képzési te-
rekkel. A múzeumokban őrzött kulturális javak elenyésző hányada (mintegy 5%-a) ismerhető 
csak meg a hagyományos bemutatási formát képviselő kiállításokon. A kb. 840 magyar mu-
zeális intézményből gyűjteménnyel és gyűjteményi raktárakkal rendelkező intézmények szá-
ma 373, mely kb. 30 millió műtárgyat őriz. A szélesebb körű – tanulmányi raktárak vagy vir-
tuális eszközök útján való – hozzáférés a meglévő, igen korlátozott infrastrukturális feltételek 
folytán megoldatlan. A hazai múzeumok kb. 25%-ában az elemi szintű informatikai infrast-
ruktúra sincs jelen: a 2005. évi statisztikai adatok szerint a muzeális intézményeknek mind-
össze 75%-a (637) rendelkezik számítógéppel, és csak ezeknek 40,3%-a (257) rendelkezik 
internet-kapcsolattal. A számítógéppel ellátott múzeumokra intézményenként 4,6 gép jut, 
amely kapacitást alapvetően az intézmények (adminisztratív és pénzügyi) működése és a tu-
dományos-szakmai felhasználás köti le (Forrás: a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
1444/02. kódszámú „Múzeumok, bemutatóhelyek és egyéb gyűjtemények éves adatai” című 
statisztika). Ennek következtében a múzeumok nem vagy csak igen kevéssé felelnek meg a 
korszerű tudásközvetítés követelményeinek, és nem alkalmasak az iskolai oktatásba történő 
integrálásra, továbbá a nem-formális és informális tanulás hatékony támogatására.  
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Az országos és a regionális információellátás a helyi felsőoktatási, tudományos és megyei 
könyvtárak szolgáltatásaira épül, amelyek együttműködése azonban még nem egységes és 
nem elégséges. Nagy a különbség a nagyvárosok és a falvak, aprófalvas térségek, kistelepülé-
sek, leszakadó térségek lakóinak ellátottsága (a tudományos és oktatási tartalmakhoz, köz-
hasznú információkhoz való hozzáférés) között. A megyeszékhelyeken és nagyobb városok-
ban lakók a könyvtári szolgáltatások széles skáláját vehetik igénybe, ugyanakkor az aprófal-
vas térségek számos településén egyáltalán nem működik könyvtár. A könyvtári statisztika 
2001-2005 közötti adatainak tendenciáit alapul véve megállapítható, hogy a korszerű könyvtá-
ri ellátást nyújtó nagyobb intézményekben (egyetemi és megyei könyvtárak, budapesti ön-
kormányzati könyvtárak) 25-30%-kal nőtt az olvasók száma, míg a rosszabbul felszerelt, ke-
vesebb szolgáltatást nyújtó kisebb települési könyvtárak alig tudták megtartani olvasói bázi-
sukat. Szintén nagy különbség tapasztalható a könyvtári szolgáltatások színvonalában és elér-
hetőségében a szerint is, hogy a település az ország mely részében, régiójában, illetve az adott 
régión belül hol helyezkedik el. (Különösen hátrányos helyzetben vannak az Észak-
magyarországi és a Dél-dunántúli régió egyes térségei.) Hiányzik az egységes, magas színvo-
nalú országos szolgáltatás rendszere, amelynek kereteit a 2002-ben útjára bocsátott könyvtári 
stratégia dolgozta ki. 
 
A tematikusan tagolt közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszer döntően a kulturá-
lis igények helyi kiszolgálását támogatja. A közgyűjteményi intézmények informatikai rend-
szere tizenöt évvel ezelőtt még a saját gyűjteményi bibliográfiai adatok tárolását sem tette 
lehetővé, összevont, integrált rendszerek pedig egyáltalán nem léteztek. A fejlődés azóta je-
lentős mértékűnek tekinthető, de a kulturális gyűjtemények rendszerében tárolt információk 
továbbra is csak az intézményen belül érhetők el. A hozzáférés lehetőségei is az adott intéz-
ményekhez kötődnek, az interakció pedig zömmel a személyes megjelenéshez. A meglévő 
rendszer infrastruktúrája nem alkalmas az oktatás, a munkaerőpiac vagy a mindennapi élet 
során felmerülő igények felé kiközvetíteni a kulturális rendszerben őrzött tudáselemeket, így 
azok nem fejthetik ki közösségépítő és -formáló hatásukat sem; nem támogatják a munkaerő-
piaci alkalmazkodóképességet. 
 
Az interdiszciplináris tudás-hozzáférés a közgyűjtemények, kulturális intézmények széttagolt, 
egymással, illetve más rendszerekkel (pl. oktatási rendszerek, gyűjtemények: pl. Sulinet) nem 
interoperábilis felépítése miatt jelentős nehézségekbe ütközik, és semmiképpen sem felel meg 
az információs társadalom elvárásainak. 
 

1.3.3. Felsőoktatás 

Magyarországon – az Universitas Program és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény alapján – az elmúlt években megtörtént az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez 
történő csatlakozást szolgáló lineáris, többciklusú képzésre való áttérés (Bologna-folyamat). E 
folyamat keretében 2006 végéig 134 alapképzési (BSc), 20 mesterképzési (MSc) és 17 osztat-
lan (az alapképzési és a mesterképzési szintet is magában foglaló) szak létrehozására és elin-
dítására került, illetve kerül sor. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (HEFOP 3.3., 4.1.2. és ROP 
3.3. intézkedés) jelentős forrásokat allokált a többciklusú képzés első szintje megteremtésének 
támogatására, a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának az erősítésére és az ezekhez szüksé-
ges fizikai infrastruktúra fejlesztésére. 
 
Az elmúlt másfél évtizedben a felsőoktatási infrastruktúra korszerűsítését és bővítését támo-
gató – jelentős állami forrásokkal, illetve jelenleg PPP-konstrukciók segítségével megvalósuló 
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– beruházások ellenére a felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának bővülése országos 
szinten nem tartott lépést az ágazat expanziójával (lásd a hallgatói létszámra vonatkozó ábrá-
kat), valamint a gyorsütemű tudományos-technológiai változásokkal. Számos intézmény okta-
tási és szociális épületeinek, közösségi tereinek fizikai állaga leromlott, befogadó kapacitása 
elégtelen, műszerezettsége – különösen a K+F-igényes szakokon – elavult, így nem tudja kor-
szerű színvonalon kielégíteni a megnőtt hallgatói létszám oktatásának-képzésének igényeit.  
 
Felsőoktatási hallgatók száma, 2002-2007 (fő): 
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Felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók száma, 2002-2007 (fő): 
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Az intézmények – az elégtelen humánerőforrásból adódó problémák mellett – részben lerom-
lott fizikai infrastruktúrájuk, korszerűtlen technológiai felszereltségük okán sem képesek ru-
galmasan reagálni a közvetlen gazdasági környezetükben, valamint a munkaerőpiac szerkeze-
tében bekövetkezett változásokra. Az innovációban – mindenekelőtt a tudás 
disszeminációjában – való aktívabb szerepvállalásuknak tartós akadálya technológiai lemara-
dásuk, ami elsődlegesen forráshiányra vezethető vissza. 
 
A központi költségvetés forrásaiból – az elmúlt másfél évtizedben megközelítőleg 120 milli-
árd forint értékben – végrehajtott infrastrukturális fejlesztések alapvetően a jelentős létszám-
növekedésből és az intézmények szervezeti átalakulásából fakadó, intézményi szintű problé-



Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 24/156

mák enyhítésére irányultak. Mindezidáig – sem országos, sem intézményi szinten – nem ke-
rült sor az egységeses alapokon nyugvó korszerű, hatékony, minőség-orientált irányítási rend-
szer, adminisztráció és menedzsment bevezetéséhez szükséges infrastrukturális, mindenek 
előtt informatikai fejlesztések megvalósítására. 
 
1993 és 2000 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) lágymányosi fejlesztéseinek túlsúlya miatt csupán ke-
vés beruházás történt a közép-magyarországi régión kívüli intézményekben. A 2001-2005 
közötti időszakban lényegesen több beruházást lehetett megvalósítani a rendelkezésre álló 
előirányzatokból (pl. 11 intézmény felsőoktatási integrációt segítő fizikai fejlesztése). Ezt 
követően a fejlesztéseknél PPP-konstrukciót alkalmaznak, a magántőkét vonják be a felsőok-
tatási szolgáltatások létesítményi feltételeinek megvalósításába, ami már a fejlesztések területi 
eloszlásának kiegyenlítése irányába hat. Ezek terhére történik a kollégiumi hálózat korszerűsí-
tése, bővítése is. 
 
A felsőoktatás állami beruházásai régiók szerint, 1993-2003 (%): 
 

 
 
Magyarország technológia helyzetét jellemzi a benyújtott szabadalmak száma. Egyrészt leírja 
az ország innovációs kapacitását, másrészt rávilágít arra, hogy mennyire szegényes kultúrája 
van a tudománymenedzsmentnek. Magyarország a benyújtott szabadalmak vonatkozásában 
elmarad fejlett országok mögött. 
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Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a szabadalmak számát tekintve növekedés után 2002-től 
visszaesés tapasztalható. 
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A csúcstechnológia alapját biztosító infrastruktúra és a hardver eszközök elterjedése területén 
az utóbbi tíz évben Magyarországon megkezdődött a felzárkózás folyamata. A csúcstechnoló-
giai szektor fejlettségi szintje, a szektorban alkalmazottak aránya megközelíti, illetve egyes 
mutatóit tekintve eléri az EU-átlagot. Ugyanakkor a csúcstechnológiai szolgáltatási piac fej-
lettsége, az információs társadalom kiépülése és a tudásalapú gazdaság még nem megfelelő 
színvonalú. Magyarországon még nem kellően aknázzák ki az info-kommunikációs eszközök 
és alkalmazások nyújtotta lehetőségeket. 
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A felsőoktatásban intézményenként és régiónként is nagy különbség mutatkozik az infrastruk-
turális kapacitásokban az oktatóhelyek (előadók, szemináriumi szobák, gyakorló helyek), a 
kutatói terek (laboratóriumok, kutatói szobák stb.) és a szolgáltatói terek (központi könyvtár 
és szakkönyvtárak, sportlétesítmények, közösségi terek stb.) területén. (Különösen szembetű-
nő a felsőoktatási intézményi ellátottság tekintetében aránytalanul „túlsúlyos” közép-
magyarországi régió egyetemeinek, főiskoláinak „zsúfoltsága”.) A régiók többségében hiány 
mutatkozik a számítógép- és egyéb laborok, a központi könyvtárak kapacitásai, egyes régiók-
ban a szakszemináriumi termek terén. 
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Ellátottsági mutatók a felsőoktatásban (fő/m2): 
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Magyarországon nemzeti szinten a K+F tevékenységekre 2004-ben 181,5 milliárd forintot 
költöttek, ami a GDP 0,89%-át teszi ki. Ez elmarad az EU átlagától (1,9%), annak  felét sem 
éri el. A magyar GDP-arányos állami K+F ráfordítás alig marad el az EU-átlagtól (0,67%). 
Az üzleti szféra GDP-re vetített K+F ráfordításai esetében viszont a magyar érték (0,33%) 
lényegesen kisebb az EU-átlagnál (1,07%). A vállalati és az állami K+F ráfordítások aránya 
Magyarországon 0,72:1, az EU-átlag fordított: 1,6:1. 
 
A felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységének eredményessége részben a munkaerő-
piaci relevancia alapján mérhető. A hazai intézményeknek a hazai munkaerőpiacon, illetve a 
nemzetközi összehasonlításban elért eredményeinek mérhetővé tételéhez hiányzik a hazai, 
illetve nemzetközi munkaerő-piaci visszajelző rendszerekhez kapcsolódni képes, szabványos 
adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendszer. Az intézményi szinten, egységes rendszerben gyűj-
tött és kezelt adatokra épülő információs rendszerek elengedhetetlenül szükségesek a felsőok-
tatási intézmények működésének átláthatóvá tételéhez, a gazdálkodás hatékonyságának növe-
léséhez, valamint a munkaerő-piaci igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodáshoz.  
 
A felsőoktatás hatékony működéséhez, valamint a felsőoktatási intézmények tudományos 
kapacitásainak a gazdasági folyamatokba és a kutatás-fejlesztésbe való bekapcsolásához szük-
séges kommunikációs és információs rendszer általában elavult vagy hiányzik. Különösen 
nagy ez a deficit a nemzetközi kutatási folyamatokba, illetve gazdasági életbe való bekapcso-
lódás tekintetében. 
 
A tudásalapú gazdaság kiépítése az innovációs folyamat valamennyi láncszemében való aktí-
vabb, erőteljesebb részvétel követelményét állítja a felsőoktatási intézmények elé. A felsőok-
tatási intézményeknek e megnövekedett mennyiségi és minőségi követelmények tejesítéséhez 
szükséges fizikai infrastruktúrája (épületállag, műszerállomány és IKT-eszközállomány), és 
annak folyamatos, célirányos fejlesztésének feltételei egyelőre nincsenek biztosítva. 
 
 

1.4. EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA 

A 2020-ig valószínűsíthető, fentiekben bemutatott demográfiai trendek jelentős hatással lesz-
nek az egészségügyi ellátórendszer szerkezetére és kapacitás-igényeire is. A 20-64 éves aktív 
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korúak száma jelenleg még növekszik, illetve a következő években stagnál. 2011-től azonban 
létszámuk már csökkenni kezd. Az összességében öregedő társadalom fokozódó terhet ró az 
egészségügyi ellátórendszerre. A belső és külső migrációs folyamatok nyomán az egyes régi-
ók, térségek, településtípusok kapacitásigényei is folyamatosan változni fognak. 
 
Az egészségügyi ellátórendszer jelen állapotában nem képes megfelelő módon ellátni az em-
berek munkaerő-piaci részvételéhez és teljes értékű életéhez szükséges egészségi állapot fenn-
tartását biztosító szolgáltatásokat. Az egészségügyi infrastruktúrába történő elégtelen mértékű 
vagy rossz struktúrájú beruházás az ország gazdasági növekedésének is akadályozójává vált. 
A megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya, valamint területi eloszlásuk elégtelensége 
egyfelől nehezíti a szolgáltatásokhoz időben történő hozzáférést, másfelől súlyos gátja a gaz-
dasági, technológiai fejlődés és a társadalmi változások következtében keletkezett újszerű 
minőségi és mennyiségi szükségletek kielégítésének. A működés hiányosságai a fenntartható-
ságra is jelentős negatív hatást gyakorolnak, minthogy becslések szerint az aktív fekvőbeteg 
ellátás forrásigénye – beavatkozás nélkül – 2007 és 2013 között reálértékben 70%-kal, a GDP 
1,56%-áról annak 2,15%-ára nőne. Az előző évek trendjei alapján az egészségbiztosítás többi 
kiadási tétele is – különösen a gyógyszer- és a járóbeteg-kassza – reálértékben növekvő forrá-
sokat fog igényelni. Mindeközben a nem hatékony struktúra fokozott erőforrásigénye miatt 
tartós ellátási hiányok alakulhatnak ki, az intézmények veszteséges működése miatt a beruhá-
zások elmaradnak, ami végső soron a lakosság egészségi állapotát fogja rontani. 
 
Az egészségügyi reform (lásd még: 2.6.1. pont) egyik legfontosabb célja a gazdasági haté-
konyság növelése, a stabilitást és fenntartható növekedést a hatékonyság-növelés, a kiadás-
csökkentés és bevételnövelés arányos kombinációja teremti meg. Az aktív fekvőbeteg-ellátás 
a legdrágább ellátási forma. A megyei, települési partikuláris érdekek mentén a ’60-as és ’80-
as évek között kiépült kórházi infrastruktúra több kapacitással rendelkezik, mint amennyire 
ténylegesen szükség van, s a kórházak teljes ellátási infrastruktúra kiépítésére és működtetésé-
re törekszenek, azaz a lehető legtöbb szakmában igyekeznek gyógyítani.  A jelenlegi kórházi 
ellátórendszerben 428 település több mint harmincpercnyi távolságra van a legközelebbi kór-
háztól. 
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Számtalan esetben nem kellene aktív fekvőbeteg-ellátást igénybe venni, mert – a kevésbé sú-
lyos állapot, szociális indokok miatt – egynapos ellátás vagy otthoni ápolás keretében, 
geriátriai szakkórházba vagy bentlakásos szociális intézménybe történő beutalással kivezethe-
tő lenne az ellátott az aktív ellátórendszerből. 
 

1.4.1. Járóbeteg-szakellátási és kórházi ellátást kiváltó ellátási formák 

Az egészségügyi ellátórendszer struktúrája nagymértékben kórház-centrikus. Az alapellátás-
ban és a járóbeteg-szakellátásban ellátott betegek száma és aránya jelentősen alatta marad az 
elvárhatónak. A fekvőbeteg ellátásban kezelt betegek mintegy 15-25%-a a költséghatéko-
nyabb járóbeteg-ellátásban is ellátható lenne. Többnyire hiányoznak a prevenció és a modern 
eljárások feltételei (pl. egynapos ellátások), elterjedtségük alacsony, a háziorvosok nem tudják 
betölteni betegirányító, „kapuőri” szerepüket, ezzel jelentősen csökkentik az ellátórendszer 
hatékonyságát. 
 
2004-ben Magyarországon az összes releváns eset 13%-át végezték egynapos sebészet kere-
tében. Ez az arány az Egyesült Államokban 75%, Ausztriában 55%, Spanyolországban pedig 
30-35%. Az integrált, illetve önálló járóbeteg-szakellátást biztosító intézmények meglévő 
struktúrájában sok a párhuzamosság, az ellátók elaprózottan, szétszórt telephelyeken, elavult 
infrastrukturális háttérrel működnek, emiatt az ellátások színvonala egyenetlen és minőségi 
különbségeket mutat (a gépek, műszerek átlagéletkora 12-17 év). A szűkös források mellett az 
igénybevétel jelentős területi ingadozást mutat ebben a szegmensben is. A kistérségek közül 
75-ben kórházzal integrált, 45-ben önálló járóbeteg-szakellátás működik, 18 helyen csak 
olyan minimális kapacitás van, ami vagy csak egy-két szakma vagy csak a helyi lakosság egy 
része tekintetében biztosítja az ellátást (heti 1-2 órás rendelés). 23 kistérségben semmilyen 
járóbeteg-szakellátás sincs. Járóbeteg-ellátó központ 128 településen működik, 349 település-
ről több mint 25 percet vesz igénybe a járóbeteg-szakellátó központ elérése. 
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Bár a jóval költségesebb kórházi ellátás kiváltását szolgáló otthoni ellátások közül az otthon-
ápolás országos területi lefedettsége szerződés alapján 97%, ugyanakkor az ellátás tényleges 
igénybevételének helyszínei alapján ez az arány sokkal alacsonyabb, valamint az otthoni 
hospice ellátás csak 40%-os lefedettséget ér el. Az általában önállóan működő szolgálatok 
kapacitásai (óraszám) és igénybevétele régiónként jelentős aránytalanságot mutat. Eszközeik 
jelentősen amortizálódtak, korszerűtlenek, a gyógyászati segédeszközök hiányosak, nem áll-
nak rendelkezésre megfelelő számban és minőségben. Jelenleg az otthoni szakápolásra a fek-
vőbeteg-ellátási kiadások kevesebb mint 1%-a jut, s közel 50 ezer fő kerül ellátásra. 
 
A korszerű diagnosztika a gyors, biztos diagnosztizálásnak, a szűrések elvégzésének, valamint 
a költséghatékony ellátások biztosításának elengedhetetlen feltétele, hiszen az ellátórendszer 
valamennyi szintjét (alapellátást, járó- és fekvőbeteg-ellátást) kiszolgálja. Az időben elvégzett 
diagnosztikai ellátások – a korai felismerés révén – hozzájárulhatnak a súlyosabb fekvőbeteg-
esetek számának csökkenéséhez. Ezen előnyökre tekintettel – a szekunder prevenció egyik 
legfontosabb eszközeként – a népegészségügyi programokhoz kapcsolódóan dinamikus fejlő-
désnek indultak a szűrési programok, kampányok. Ezzel a fejlődéssel azonban a diagnosztikai 
eszközök korszerűsítése, az új költséghatékony (pl. digitális) technológiák fejlesztése csak 
részben tartott lépést. Egyes alapvető képalkotó diagnosztikai gépek, berendezések (tüdőrönt-
gen, ultrahang stb.) jelentősen amortizálódtak, átlagéletkoruk meghaladja a 12 évet. A korsze-
rű diagnosztikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások minőségének tekinteté-
ben területi egyenlőtlenségek mutatkoznak, ami gátolja a biztonságos és hatékony gyógykeze-
lések elvégzését (23 kistérségben semmilyen, 18-ban pedig elégtelen színvonalú a járóbeteg-
szakellátás, pedig a szűrés, diagnosztika elsősorban a járóbeteg-szakellátásban történik). 
 

1.4.2. A vérellátás 

A vérellátás jelenleg a helyes gyártási gyakorlat (GMP) elvárásainak nem tud teljes mérték-
ben megfelelni. Az előállítási, tárolási feltételek elavultak, a sok esetben műemlék épületek-
ből álló, több telephelyes és területileg egyenetlen eloszlású struktúrában nem lehetséges az 
alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység, az új technológiák bevezetése, valamint a képzés 
és továbbképzés. A vérfelhasználás gyűjtése egységes informatikai rendszer hiányában elégte-
len. Mindez kockázatot jelent a vérellátás minőségére, gátolja a költséghatékony működtetést 
és az ellátások centralizációját. A logisztikai problémák pedig komoly kockázatot jelentenek 
az életveszély elhárításában, a biztonság esélyegyenlőségében. 
 

1.4.3. Fekvőbeteg-szakellátás 

Az ellátórendszer szerkezetén belül változatlanul a legnagyobb költségű fekvőbeteg-
szakellátás a meghatározó. Az elmúlt 5 év során az aktív kórházi ágyak száma 57,8 ezerről 
60,4 ezerre nőtt, a 100 ezer főre jutó aktív ágyak száma 2006 végén megközelítette a 600-at, 
szemben az EU15 400 ágyas értékével. A kórházi ágyak legalább 10-30%-án szociális típusú 
ellátás történik, és ha finanszírozási szempontból az intézményeknek ez megérné, a betegek 
további 15-25%-a lenne ellátható a járóbeteg-ellátás keretei között. A kórházi kapacitások 
átstrukturálását elindító törvény hatására 2007 második félévére az 100 000 főre jutó aktív 
kórházi ágyak száma 450-re csökken. 
 
A kórházi épületek átlagéletkora 66 év, több mint harmaduk 1945 előtt, közel 50%-uk pedig 
az 1950-1985 közötti években épült. A jellemzően pavilonrendszerű kórházak épületeinek 
zöme nem tesz lehetővé gazdaságos üzemeltetést, és nem alkalmas a korszerű technológiák 
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befogadására. Forrás hiányában elmarad a folyamatos ráfordítást igénylő állagmegóvás, ami-
nek következtében nőnek a műszaki szükségességből indokolttá váló felújítási, rekonstrukciós 
igények. Az Állami Számvevőszék legfrissebb jelentése szerint a vizsgált kórházak 57,3 mil-
liárd forint bruttó nyilvántartási értékű ingatlanjainak felújítására 1996-2004 között mindössze 
3,4 milliárd forintot fordítottak, ami éves átlagban mindössze 0,7%-a a könyvszerinti érték-
nek. 
 
Régiónként, intézményenként, sőt intézményen belül is rendkívül egyenlőtlen az eszközellá-
tottság. Az összes tárgyi eszköz átlagos életkora 10-11 év, a beszerzett új műszerek aránya 
csökkent (2003-ban 5,2%, 2004-ben 3,1%). A korszerűtlen, idős műszerpark gyakran súlyos 
szakmai kompromisszumok megkötésére kényszeríti az egészségügyi szakembereket, és a 
beavatkozások esetleges szövődményei, a diagnosztikai hibák többletköltséget generálnak. 
 

1.4.4. Sürgősségi ellátás 

A sürgősségi ellátást nyújtó intézmények köre heterogén (az Országos Mentőszolgálat mellett 
alap, járó- és fekvőbeteg-szakellátók is találhatók itt). A fekvőbeteg-szakellátásban 37 kórházi 
sürgősségi betegellátó osztály (SBO) áll rendelkezésre a szükséges 60 helyett, 35 kistérségben 
van mentőszolgálat a szükséges 57 helyett. A koraszülött és a súlyos állapotba került csecse-
mők, gyermekek Perinatális Intenzív Centrumokban (PIC), illetve gyermek sürgősségi köz-
pontokban való akut ellátását pedig nehezíti, hogy az SBO-t működtető fekvőbeteg-szakellátó 
intézményekben a gyermekellátás sürgősségi feladataihoz szükséges infrastruktúra nem került 
teljes mértékben kialakításra. A sürgősségi ellátás fontos szakterületein tehát nem biztosított 
az országos lefedettség, az egyenlő hozzáférés, ami hozzájárul az egyes térségek – különösen 
a hátrányos helyzetű területek – lemaradásának fenntartásához. 
 

 
 
Ezen túlmenően a rövid időn belül nyújtható megfelelő ellátást a rendszer azért sem képes 
biztosítani, mivel az ellátás jellemzően multidiszciplináris teamek nélküli, több belépési pontú 
intézményekben történik. Az épületek jelentős része rekonstrukcióra szorul, az orvos- és kór-
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háztechnikai eszközök korszerűtlenek és átlagéletkoruk magas. A meglévő állomások műsza-
ki állapota – az épületek építészeti konstrukciója miatt – 22%-ban nem felel meg a jelenlegi 
szakmai követelményeknek, az épületek 6%-a átépítésre, bővítésre szorul, illetve 36%-a fel-
újítandó. A nemzetközi összehasonlítások alapján a megfelelő mennyiségű esetkocsi csak 
58,5%-ban, míg a rohamkocsik 85%-ban biztosítottak, felszereltségük hiányos, a gépek, mű-
szerek kora és minősége elmarad a kívánalmaktól. Az információtechnológiai eszközök és 
rendszerek elavultak, ami jelentősen gátolja az intézményközi kommunikációt, a gyógyítás 
terén a digitális technológia alkalmazását, az adat- és információközlést, a mentés terén pedig 
a mentésirányítást. Hiányzik a GPS rendszer, valamint a mentőszolgálat és a betegszállítók 
közötti rádió-kommunikáció és irányítás. A légimentés nem biztosítja az ország teljes és fo-
lyamatos lefedettségét. A légimentő-bázisok és az alkalmas intézményi leszállóhelyek minő-
sége, száma elégtelen. A betegszállítás a mentéstől jogilag és intézményesen is különvált. A 
300 alternatív szolgálat azonban korlátozott területen és csak időszakosan, kevés és korszerűt-
len gépkocsival, a betegellátáshoz szükséges hiányzó vagy elavult eszközökkel működik. 
 

1.4.5. Onkológiai ellátás 

A szakellátási adatok tanúsága szerint a lakosság daganatos betegségeinek ellátásában az or-
szágban működő csaknem valamennyi betegellátó intézmény részt vesz. Az intézmények ellá-
tó kapacitásai azonban többnyire nem igazodnak a morbiditás alapján számítható ellátási köte-
lezettséghez. Az érintett intézmények nagymértékben eltérő szakmai felkészültsége és kapaci-
tása következtében egyenetlen a daganatos betegellátás minősége. Az onkológiai ellátás háló-
zatának, integrált rendszerének kiépülése kezdetleges, illetve szinte minden területén elavult a 
hagyományos képalkotó diagnosztikai, illetve a gyógykezelést szolgáló gép- és műszerpark. 
A berendezések átlagos életkora 16 év, a röntgenberendezések 2/3-ának műszaki állapota 
50%-nál alacsonyabb, a készülékek felének műszaki állapota a 25%-ot sem éri el. 
 

1.4.6. Infrastruktúra az egészségpólusokban 

Magyarországon a kiemelt csúcsintézmények (országos intézetek), továbbá régiónként legfel-
jebb egy, a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező kórházak mel-
lett az orvostudományi egyetemek képezik az egészségügyi ellátások progresszivitási csúcsát. 
Az egyetemi klinikák és a jelenleg kiemelt csúcsintézmények nagy része pavilonrendszerű, 
fenntartásuk költséges, épületeik átlagéletkora meghaladja az 50 évet. A rendelkezésre álló 
géppark és műszerállomány intézményenként és szakmánként eltérő képet mutat, nagyrészük 
azonban nem felel meg a kor követelményeinek. A négy orvostudományi egyetem 7 032 aktív 
ággyal és 312 krónikus ággyal rendelkezett 2006 végén. Az aktív ágyak tekintetében az el-
múlt évek átlagában az ágykihasználtság 80%-os, míg a krónikus ágyak tekintetében 51%-os. 
Ennek oka elsősorban a rendezetlen szakmai struktúra. Az orvosegyetemek kapacitásai 5888 
aktív és 261 krónikus ágyra csökkent 2007 első negyedévében. Az I. NFT keretében a pécsi és 
a debreceni egyetemen folyamatban van az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, 2 milliárd, 
illetve 12 milliárd forintos összértékben. 
 

1.4.7. e-Egészségügy 

Az elektronikus egészségügyi szolgáltatások elterjedtsége és az elektronikus úton egészség-
ügyi információt szerzők aránya európai összehasonlításban alacsony. Az ellátórendszer alap-
ját képező háziorvosi tevékenységben ugyan jelen van a dokumentálásához, az adatfeldolgo-
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záshoz és az OEP elszámoláshoz szükséges, megfelelő szintű informatikai infrastruktúra, de 
az info-kommunikációs eszközök alkalmazásának hatékonysága és elterjedtsége az egészség-
ügy ezen szegmensében mégis meglehetősen alacsony szinten áll. 
 
Az egészségügyi ellátórendszer szerkezeti átalakításának sikeréhez jelentősen hozzájárul az 
egészségügyi informatikai rendszerek korszerűsítése, különös tekintettel az e-egészségügyi, 
telemedicinális szolgáltatások feltételeinek megteremtésére, illetve az ellátások igénybevételi 
jogosultságának ellenőrzésére. A nemzeti e-egészségügyi rendszer kiépítésének feltételei csak 
részben állnak rendelkezésre. Az egészségügyi intézményeken belüli nyilvántartások szétta-
goltak, az ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejletlensége hátráltatja a hatékony intézményi 
működést. A betegazonosítási rendszerek kialakulatlanok, nem egységesen szervezettek.  Az 
egészségügyi szolgáltatóknak törvényi kötelezettségük ugyan a jogosultság ellenőrzése, de 
erre elektronikus alkalmazásaik csak részben alkalmasak.  
 
A telemedicinális fejlesztések működéséhez jelenleg hiányoznak a közhiteles ágazati nyilván-
tartások (pl. egészségügyi ellátók, működési engedéllyel rendelkező orvosok és szakdolgozók 
adatbázisa, közgyógy-ellátottak nyilvántartása), illetve az azokhoz való hozzáférés adatvé-
delmi szabályoknak megfelelő feltételei (pl. digitális orvosi aláírást tartalmazó orvoskártya). 
Az ágazati adatbázisok nyilvános tartalmának egységes megjelenítése jelenleg hiányzik. A 
HEFOP 4.4. intézkedése keretében három mintarégióban térségi, intézményközi informatikai 
modellrendszerek kiépítése valósul meg. Az értékelt tapasztalatok figyelembevételével az 
intézményközi e-egészségügyi szolgáltatások országos kiépítése szükséges.  
 
A sürgősségi ellátások jelenleg a települések mintegy 20%-ában nem elérhetőek a nemzeti 
standardnak megfelelően 15 percen belül, amely az egyik jelentős tényezője az egészségügyi 
ellátásokhoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek. Hiányzik az egységes segélyhívás-
fogadási és mentésirányítási rendszer, a korszerű gépjármű-felügyelet. 
 
 

1.5. TÁRSADALMI BEFOGADÁST ÉS RÉSZVÉTELT TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA 

A társadalom korösszetétele és az aktív népesség nagysága döntő hatással van a szociális ellá-
tórendszer kapacitás-igényeire és fenntarthatóságára. A 20-64 éves aktív korúak száma jelen-
leg még növekszik, illetve a következő években stagnál. 2011-től azonban létszámuk már 
csökkenni kezd. 2009-ig azonban folyamatosan zajlik a nyugdíjkorhatár emelése, ami az 55-
64 éves korosztály körében jelentős aktivitás-növekedést eredményez. E korosztály 2005. évi 
1 millió 190 ezer fős létszáma 2011-re várhatóan 1 millió 380 ezerre emelkedik majd, egyúttal 
nő a nyugdíjba vonulás korcentruma. 
 
A hátrányos helyzetű csoportok, illetve az ország leghátrányosabb térségeiben élő emberek 
összetett problémákkal küzdenek: a munkalehetőségek hiánya, a nem megfelelő képzettség, a 
lakhatási és egyéb infrastrukturális hátrányok mellett fokozott szociális támogatásra is szorul-
nak. A szociális szolgáltatások minősége, elérhetősége és hozzáférhetősége jelentős, a telepü-
lések típusa által meghatározott területi különbségeket mutat. Legtöbbször azonban – gyakran 
a legalapvetőbb infrastrukturális feltételek hiányosságai miatt – éppen a leghátrányosabb 
helyzetűek számára nem hozzáférhetőek az alapvető közszolgáltatások és más támogató erő-
források. Bár a különféle szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások országosan nagyrészt 
kiépültek, és – az önkormányzati ellátási kötelezettségeket tekintve, jogi értelemben – a la-
kosság 90%-ának lakóhelyén megjelennek, valójában széles rétegek számára nem elérhetők. 
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Tényleges kapacitásukat, hozzáférhetőségüket és az ellátások megfelelő szinten való biztosí-
tását számos tényező korlátozza. E téren különösen drasztikusak a településtípusok szerinti 
különbségek, a legnagyobb hátrányban a több szempontból is leszakadó, romák által is jel-
lemzően sűrűn lakott térségek lakói vannak. 
 
A szociális terület szolgáltatásainak és igazgatásának hiányosságai gátolják a család és mun-
kahely összeegyeztetését, illetve az integrált szociális és foglalkoztatási rendszer kialakítását. 
Ez elsősorban a nők munkaerő-piaci részvételét, valamint az aktív korú inaktív emberek fog-
lalkoztatási esélyeit korlátozza. A különféle szociális alapszolgáltatások hiánya, egymástól 
való elszigeteltsége, különösen a hátrányos helyzetű térségekben súlyosbítja a diszkriminatív 
helyzeteket, ennek következtében sok esetben a képzett munkaerő is kirekesztett helyzetbe 
kerül. A szolgáltatások intézményrendszere mellett finanszírozásuk is szétaprózott, így műkö-
désük hatékonysága és a szolgáltatások színvonala sem megfelelő. 
 
A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése már a HEFOP 4.2. intézkedés kere-
tében megkezdődött. Ez az intézkedés olyan nappali ellátások kiépítését támogatta, amelyek 
1.) a családi élet és a munkavégzés összehangolását segítik (pl. bölcsőde), 2.) hozzájárulnak a 
hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeinek növeléséhez. 
 

1.5.1. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

Az előremutató változtatások ellenére a megváltozott munkaképességű és a fogyatékossággal 
élő emberek ellátásai az elmúlt évtizedekben a passzív ellátások felé tolódtak. Az esélyegyen-
lőség biztosítását mint fő célt a társadalom nem az integrációval (fizikai és kommunikációs 
akadálymentesítéssel és rehabilitációval), hanem passzív eszközökkel (járadékokkal és egyéb 
pénzbeli juttatásokkal) igyekszik megoldani. 
 
A felmérések szerint a fogyatékossággal élő emberek aktív, önálló életvitelét akadályozza, 
hogy jelenleg az országban a középületeknek csupán mintegy 30%-a akadálymentes. Ezen 
belül az önkormányzati épületek 13,3%-a, míg a minisztériumok fenntartásában lévő középü-
letek átlagosan 60%-a akadálymentes. Lassan halad a közlekedés akadálymentesítése is, a 
vasúti közlekedés csupán néhány százalékban akadálymentes, a városi tömegközlekedésben 
pedig esetleges a hozzáférés. 
 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény kimondja, hogy a fogyatékos személyeknek joguk van a közszolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférésre. A törvény meghatározza azokat a minimumkövetelményeket is, 
amelyeket ehhez teljesíteni kell. Ugyanakkor a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények nem 
rendelkeznek az akadálymentesítéshez szükséges pénzügyi forrásokkal. 
 

1.5.2. Szakosított szociális ellátások (bentlakásos intézmények) 

Az utóbbi évek jelentős fejlesztései ellenére továbbra is komoly kapacitás-hiányokkal küzd a 
fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalan személyek 
ellátása, és nagyfokú különbségek mutatkoznak a hozzáférés tekintetében a városi és vidéki 
térségekben élők között. További probléma az is, hogy a rendelkezésre álló rehabilitációs, 
reszocializációs célú bentlakásos szolgáltatások nem készítik fel megfelelően a gondozottakat 
a későbbi önálló életvitelre és ezáltal a munkaerő-piaci kihívásokra. 
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A szociális ellátások fizikai infrastruktúrája tekintetében elsődlegesen a tartós és az átmeneti 
bentlakást nyújtó intézmények szorulnak korszerűsítésre, kiváltásra. A nagy létszámú, öreg, 
az ellátás szempontjából diszfunkcionális épületek fenntartási költségei addicionális terheket 
rónak a szociális költségvetésére. Mivel az egyes célcsoportokat ellátó, alapszolgáltatást és 
bentlakást nyújtó intézmények az adott térségekben nem szerveződtek rendszerré, nem terjedt 
el az ágazaton belüli és ágazatközi integráció, a szolgáltatásokhoz hozzájutó rászorulók az 
éppen rendelkezésre álló intézményi kapacitás alapján részesülnek ellátásban. Ráadásul az 
alapszolgáltatások kiépítetlensége, az innovatív humán kapacitások hiánya is a bentlakásos 
ellátás felé tereli az ellátottakat, ami további többletkiadásokat indukál. 
 
Az idősek, a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a 
hajléktalanok tartós és átmeneti bentlakást nyújtó intézményeiben 78,5 ezer ellátott élt 2004-
ben. Az ellátottak több mint fele idős kora miatt részesült intézményi elhelyezésben. A bent-
lakásos szociális intézmények jelentős része korszerűtlen, nagy létszámú, a funkcióra alkal-
matlan, a természetes települési környezettől elszigetelt kastélyépületben működik. Az intéz-
mények túlterheltek, sok a várakozó, különösen az egyéni rászorultság szempontjából megha-
tározó önkormányzati intézmények esetében. Az országban 177 olyan intézmény van, ahol az 
ellátottak száma meghaladja a 100 főt. 
 

1.5.3. Gyermekvédelmi bentlakásos intézmények 

A gyermekvédelmi szakellátásban 17 568 kiskorú és 4 169 nagykorú (utógondozói ellátott) élt 
2004-ben. A gyermekek (0-18 évesek) több mint fele, a fiatal felnőttek (19-24 évesek) 45%-a 
nevelőszülői családban nyert elhelyezést, a többi gyermek és fiatal gyermekotthonokban él. A 
gyermekotthoni ellátáson belül a lakásotthoni férőhelyek aránya egyre nő, ma 41,4%. A spe-
ciális és különleges gyermekotthoni férőhelyek száma mintegy 1 800. A speciális szükségletű 
(súlyos pszichés, diszszociális tüneteket mutató, valamint pszichoaktív szereket használó) 
gyermekek speciális intézményei sem kiépítettségük, sem szakmai feltételeik tekintetében 
nem szolgálják megfelelően a gyermekek sikeres társadalmi integrációjához elengedhetetlen 
szakszerű rehabilitációt. A különleges szükségletű – zömmel fogyatékossággal élő – gyerme-
kek többcélú (közoktatási és gyermekvédelmi feladatot ellátó) intézményeinek egy része még 
mindig korszerűtlen körülmények között működik, esetenként nagy létszámú intézményként, 
kastélyépületekben. A gyermekek átmeneti és szakellátó intézményeit mind infrastrukturális, 
mind szakmai szempontok szerint korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a rendszerbe 
kerülő gyermekek minél nagyobb esélyt kapjanak későbbi életükhöz. Ugyanakkor fontos, 
hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyermekek létszáma ne nőjön. 
 
 

1.6. A MUNKAERŐ-PIACI RÉSZVÉTELT TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA 

1.6.1. A szakképzési infrastruktúra 

A 90-es évek első felében végbement gyökeres gazdasági, társadalmi fordulat napirendre tűz-
te az iskolarendszerű szakképzés tartalmi, szervezeti megújulását, valamint az intézményháló-
zatnak a megváltozott helyi munkaerő-piaci igényekhez történő mielőbbi alkalmazkodását. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy az intézményhálózat szétaprózottsága, az oktatáshoz, képzéshez 
szükséges technikai felszerelés elavultsága mindkét szakképzési iskolatípus (szakközépiskola, 
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szakiskola) esetében az egyre sürgetőbb tartalmi, szerkezeti és szervezeti reformok végrehaj-
tásának egyik legfőbb akadálya. 1991 után több szakaszban jelentős infrastrukturális fejleszté-
sek valósultak meg. Különösen az informatikai fejlesztések jelentettek új lehetőségeket és új 
kihívást a képzés, a tanártovábbképzés számára, azonban a jelentősebb informatikai fejleszté-
sek mára gyakorlatilag elavultak. 
 
Az intézményhálózat szétaprózottsága miatt a gyakorlati képzés eszközfejlesztésére fordított 
jelentős nagyságrendű források nem hasznosultak kellő hatékonysággal. Nem került sor 
csúcstechnológiákat képviselő berendezések beszerzésére, valamint az erőforrások olyan mér-
tékű átcsoportosítására, ami az intézményhálózat működésének ésszerűsítése, átalakítása ré-
vén lehetővé tette volna a képzést szolgáló fizikai, technikai infrastruktúra hatékony kiakná-
zását, miközben a szakképzés szerkezetének és tananyagainak a korszerűsítése is napirendre 
tűzte a technikai infrastruktúra további fejlesztését. A fejlesztések tervezése során rendre alá-
becsülték a hatóképes informatikai eszközfejlesztés költségeit, és a rendszerek hatékony 
együttműködését lehetővé tévő szükséges háttérberuházások helyett leginkább csak látványos 
számítógéptermek átadására jutott forrás. 
 
A szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása, a képzés és a helyi munkaerő-piaci igények 
közelítése jegyében az intézményhálózat szétaprózottságának megszüntetése, valamint a 
szakképző intézmények infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítása, a racionális forrásfel-
használás érdekében az I. NFT keretében megindult a Térségi Integrált Szakképző Központok 
(TISZK) hálózatának kiépítése. A programozási időszakban létrejövő 16 TISZK-ben összesen 
128 képzőintézmény vesz részt. Ez a szakképzési programokat kínáló intézmények mindössze 
9%-át jelenti, és csak 2 szakmacsoportot érint. A HEFOP keretében a gyakorlati képzés inf-
rastruktúrájának fejlesztése az OP-ban foglaltakkal összhangban megvalósul, és ezáltal az 
érintett két szakmacsoportban jelentősen javul a gyakorlati szakképzés feltételrendszere. A 
fejlesztések révén egyúttal a térség gazdasági szereplőinek részvétele is erősödött a szakkép-
zés irányításában, ami hozzájárul a regionális munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzési 
szerkezet kialakításához. A szakképzés HEFOP keretében megkezdett fejlesztését kiterjesztve 
a 2007-2013 közötti időszakban az infrastrukturális támogatásoknak azt kell ösztönözniük, 
hogy az állami forrásokat összehangoltan, koncentrált formában használják fel. Azoknál a 
szakképzést folytató intézményeknél, ahol az intézményi méret a gazdaságossági feltételek-
nek még nem felel meg, a koncentráltabb struktúra kialakítását kell ösztönözni. Ennek fontos 
feltétele, hogy a koncentráltabb szakképzést folytató intézmények működéséhez szükséges 
jogszabályi háttér már a pályázat kiírásakor rendelkezésre álljon. 
 

1.6.2. A munkaerő-piaci politikák végrehajtásának intézményrendszere 

Magyarországon a 90-es évek közepére kiépült és megszilárdult a foglalkoztatáspolitika meg-
valósításának legfontosabb intézményrendszere, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ). 
Az ÁFSZ a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalból, a regionális munkaügyi központokból és 
az ezekhez tartozó kirendeltségből (174), valamint a regionális képző központokból áll. Uniós 
források felhasználásával 2002 óta folyik az ÁFSZ fejlesztése, ami munkanélküliek és az 
inaktívak munkaerőpiacra való visszatérésének megkönnyítését és a munkanélküliség tartóssá 
válásának megelőzését szolgálja. A szervezetfejlesztés – amelynek célja egy új, ügyfélköz-
pontú szolgáltatási modell bevezetése – 2002-ben a Phare programmal kezdődött el, majd a 
HEFOP 1.2. intézkedésének kereteiben folytatódott. Az új szolgáltatási modell lényege egy-
részt az önálló álláskeresés segítése, ösztönzése, másrészt a szolgáltatói szerep erősítése a 
hatósági funkciókkal szemben. Az önkiszolgáló információs rendszer lehetővé teszi, hogy az 
ÁFSZ munkatársai több időt fordítsanak azokra a hátrányos helyzetű álláskeresőkre, akiknek 
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több, személyes segítségre van szükségük. A 2002-2006 közötti időszakban a hat „konver-
gencia” régió területén 69 kirendeltségen került bevezetésre az új szolgáltatási modell, ami a 
kirendeltségek 45%-át jelenti; az országos lefedettséghez további fejlesztésekre van szükség. 
 
Emellett az ÁFSZ új – elsősorban a foglalkozási rehabilitáció reformjából adódó – feladatai-
nak ellátásához, a bővülő ügyfélkör kiszolgálásához szükséges infrastrukturális, technikai 
feltételek egy része is hiányzik.  
 
A munkavállalás segítése és ösztönzése érdekében szükség van egy olyan rendszerre, amely-
ben a munkával nem rendelkező emberek először az elérhető álláslehetőségekkel, álláskere-
sést segítő szolgáltatásokkal találkoznak, és csak abban az esetben válnak jogosulttá az ellátá-
sokra, ha nincs lehetőségük azonnal munkába állni. Egy a munkaügyi és a szociális szolgálta-
tásokat integráló rendszer kialakítását már a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram is célként 
fogalmazta meg. 
 
Az integrált rendszer működtetésének az infrastrukturális feltételei jelenleg nem állnak ren-
delkezésre sem a fizikai infrastruktúra, sem az informatikai kapacitások tekintetében. Az 
ÁFSZ-t érintő infrastrukturális fejlesztéseknek ezért elsősorban arra kell irányulniuk, hogy 
megteremtsék a regisztrált álláskeresőkön túl a minden munkaképes korú, de munkajövede-
lem hiányában szociális ellátásban részesülőre is kiterjedő integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató rendszer létrehozásának feltételeit. 
 
Az integrált rendszer feltétele – a rokkantsági nyugdíj rendszerének átalakításával összefüg-
gésben – az egészségkárosodás minősítési rendszerének átalakítása és a foglalkozási rehabili-
tációs szolgáltatások megerősítése. A rokkantsági ellátások jelenlegi rendszere az inaktivitás-
hoz kapcsolódó pénzbeli ellátások irányába tereli a megváltozott munkaképességűeket. Az 
ellátásokra való jogosultság megállapítása egy olyan minősítési rendszer alapján történik, 
amely nem a meglévő munkavégző-képességere összpontosít, hanem az egészség-
károsodásra. Bár egyre jellemzőbb, hogy az ellátásokat határozott időre állapítják meg, nem 
kapcsolódnak hozzá azok a szolgáltatások, amelyek az ismételt munkába állást vagy a mun-
kahely megőrzését segítenék. A rokkantsági ellátások és a rehabilitáció rendszerének fejlesz-
tése a meglévő munkavégző képességet és a munkaerő-piaci integrációt helyezi a középpont-
ba. Ennek a rendszernek az eredményes működtetéséhez azonban ma még hiányoznak a mun-
kavégző képesség megfelelő vizsgálatához szükséges berendezések. A foglalkozási rehabili-
táció jelenlegi rendszerének kapacitása szakértői becslések szerint legfeljebb a szükségletek 
10%-át tudja kielégíteni az ÁFSZ-en belül a fogyatékossággal élő álláskeresők tekintetében. 
 
Jelenleg az ÁFSZ kirendeltségeinek informatikai eszközei közel azonos, nem kielégítő mű-
szaki színvonalúak. A szolgáltatások biztosítását kiszolgáló szerverpark és az összeköttetése-
ket biztosító számítógépes hálózat bővítése nem biztosított az ÁFSZ átalakuló tevékenységé-
hez, kibővülő ügyfélköréhez illeszkedve. Ez akadálya az országosan egységes működés meg-
teremtésének. Az informatikai rendszerek esetében – az adatstruktúra, a kommunikáció és 
azonosítás szintjén – nem biztosított a kapcsolódó, munkaerő-piaci szempontból releváns in-
formációs rendszerekkel (szakképzés, felsőoktatás, nemzetközi képzési keretrendszerek) való 
kompatibilitás és interoperabilitás. 
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1.7. A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) TA-
PASZTALATAI 

Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásai által támogatott 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 2004-2006 között integrálja az embe-
ri erőforrások fejlesztésére és a humán szolgáltatások fejlesztésére irányuló tartalmi és fizikai 
beavatkozásokat. Ez a humánerőforrás-fejlesztést középpontba állító első stratégiai dokumen-
tum Magyarországon, amelynek megvalósítására az Unió támogatásával jelentős mértékű 
források állnak rendelkezésre. 
 
Az ERFA által társfinanszírozott beavatkozások egy önálló prioritást alkotnak az operatív 
programon belül, aminek a teljes forrása eléri a 236,51 millió eurót. Az ERFA hozzájárulása a 
programhoz mintegy 177,38 millió eurót tesz ki. 
 
A források felosztása intézkedések szerint a 2004-2006-os időszakban (millió euró):  
 

Nemzeti  Intézkedés EU 
központi helyi 

Összesen 

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 74,11 18,53 6,18 98,81 
A társadalmi befogadást támogató szol-
gáltatások fejlesztése 

24,70 6,26 1,98 32,94 

Az egészségügyi infrastruktúra fejleszté-
se az elmaradott régiókban 

66,66 
 

14,40 7,82 88,88 

Egészségügyi Információtechnológiai 
fejlesztések a hátrányos helyzetű régiók-
ban 

11,91 3,97 0 15,88 

 

1.7.1. A tervezés tapasztalatai 

A több minisztérium együttműködése révén kidolgozott HEFOP integrált stratégia megfogal-
mazását segítette elő, az addig jobbára elszigetelt szakpolitikák egyeztetésével. Világossá vált, 
hogy a magyar munkaerő-piaci helyzet nem javítható kizárólag a foglalkoztatáspolitika révén, 
hanem átfogó, a minisztériumok kompetenciáján átívelő megközelítésre van szükség. A prog-
ram stratégiájának és intézkedéseinek hangsúlyos részét képezik az oktatási rendszer tartalmi 
fejlesztésére irányuló elemek, valamint a szociális és az egészségügyi szolgáltatások munka-
erőpiachoz is kapcsolódó fejlesztése. A tervezési folyamat során hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy a partnerségi, társadalmi egyeztetés révén a hozzászólás lehetőségét a program tervezé-
sének időszakában szélesebb kör számára biztosítsuk. 
 
A tervezési folyamat konkrét tanulságai: 

 A program tervezésének kezdetén többségükben hiányoztak azok a szakpolitikai 
stratégiák, amelyek megfelelő segítséget nyújtottak volna az egyes prioritások és 
intézkedések szakmai tartalmának pontos tervezéséhez. A tervezett HEFOP intéz-
kedéseket illetően látható, hogy a fejlesztési programok a magyar (szakpolitikai) 
jogszabályi környezet érdemi átalakítása nélkül nem képesek intézményesülni, il-
letve az elvárt hatást kifejteni, elszigeteltek maradnak, ezért kiemelt fontosságúnak 
tekintjük a programok megfelelő szakmapolitikai és jogrendszerbe való beágyazó-
dását. 
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 Bár a szakmai stratégiák összehangolásában a 2004-2006-os HEFOP megtette az 
első lépéseket, de a fejlesztési források 2007 utáni koncentrációjából, illetve a csak 
nemzeti fejlesztésből támogatott programok jelentős visszaszorulásából követke-
zően a program külső környezetét jelentő szakpolitikai stratégiák harmonizálása 
fokozottabban szükséges, még kidolgozásuk folyamatában. 

 

1.7.2. A végrehajtás tapasztalatai 

A 2004-2006 között megvalósított HEFOP-nak vannak olyan tapasztalatai, amelyek tanulság-
ként szolgálnak a következő programidőszak szakmai tervezéséhez, illetve lebonyolítási rend-
szerének hatékonyabb működtetéséhez. 
 

1.7.2.1.Szakmai téren 

 
Általános szakmai tapasztalatok: 
 

 Hatalmas érdeklődés nyilvánult meg a HEFOP pályázatok és a Regionális Fejlesz-
tés Operatív Program (ROP) humán szolgáltatásokat érintő pályázatai iránt.  

 
A pályázatok száma intézkedésenként a 2004-06-os időszakban (millió euró): 

 

Intézkedés Pályázatok 
száma Forrásigény Rendelkezésre 

álló források % 

Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése 

83 292,82 92,64 316%

A társadalmi befogadást 
támogató szolgáltatások 
fejlesztése 

207 120,19 30,96 388%

Az egészségügyi infrastruk-
túra fejlesztése az elmara-
dott régiókban 

28 168,10 81,06 207%

Egészségügyi Információ-
technológiai fejlesztések a 
hátrányos helyzetű régiók-
ban 

4 21,58 15,88 136%

 
A vállalkozó kedv mértéke mutatta az újonnan bevont források jelentőségét, vala-
mint ezzel párhuzamosan tervezésük szakmai indoklását is alátámasztotta. 
 

 Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a tervezett HEFOP 
programok egy része (pl. közoktatás, infrastruktúra-fejlesztés) csak hosszabb távon 
járulhat hozzá a foglalkoztatás bővüléséhez, közvetlen hatása a jelenlegi OP fog-
lalkoztatási céljaira nincsen, ezáltal az itt teljesített indikátorok csak közvetve 
szolgálják a program stratégiai céljainak megvalósítását. Ez különösen igaz az inf-
rastruktúra-fejlesztési projektekre, amelyek hatása nem ítélhető meg anélkül, hogy 
az ERFÁ-ból finanszírozott fejlesztési programok célkitűzéseit ne igazítanánk a re-
leváns szakmapolitikákhoz és stratégiákhoz. 
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Projekttípus Releváns szakmapolitikai terület 
Épületek felújítása és modernizációja* Oktatás, szociális terület, egészségügy 
Új épület-beruházások Szakképzés, szociális terület, egész-

ségügy  
Az információs és telekommunikációs rend-
szer modernizációja 

Egészségügy, oktatás 

* Noha a ESZA-ból került finanszírozásra, de az ÁFSZ munkaügyi központjainak felújítá-
sa és modernizációja infrastruktúra-fejlesztési projektnek tekinthető. Az új programozási 
időszakban a tervek szerint ERFA forrásból folytatódna a támogatása. 

 
 A területi dimenzió a HEFOP több intézkedésekben is megjelent (pl. az egészség-

ügyi fejlesztések esetén csak a 3 elmaradott régió szerepelt a pályázatokban, mint 
jogosult terület). 

 
 Az ESZA és ERFA finanszírozású intézkedések koordinációja azon hat intézkedés 

esetében ütközött nehézségekbe (az ERFA forrású intézkedések közül a TISZK-ek 
kialakítása, a felsőoktatási fejlesztések és a társadalmi befogadást támogató szol-
gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése), ahol közösek voltak a pályázati felhívá-
sok. A két alap részletes szabályozásában rejlő különbségek a támogatási szerző-
dések megkötését, a projektek indítását és ütemezését is jócskán megnehezítették 
mind a pályázók, mind az intézményrendszer szempontjából. 

 
 
Az oktatási infrastrukturális fejlesztések szakmai tapasztalatai: 
 
A 2004-ben a HEFOP keretében elindult infrastruktúra-fejlesztési program felsőoktatási in-
tézményekre irányult, és a pályázat célja a felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesz-
tése volt magas színvonalú tömegoktatás elősegítése érdekében. A pályázat keretében lehető-
ség nyílt tanulást szolgáló közösségi terek és gyakorlatorientált oktatói és tanulói terek kiala-
kítására, valamint az informatikai hálózat campuson belüli fejlesztésére. A projektek megva-
lósítása jelenleg is zajlik ezért átfogó szakmai konklúziók levonásához még nem állnak ren-
delkezésre a szükséges információk. A HEFOP-ban megkezdett infrastrukturális fejlesztési 
program folytatódik a TIOP felsőoktatást érintő konstrukcióiban, a műszaki és természettu-
dományos oktatást és kutatást szolgáló infrastruktúra-fejlesztések előnyben részesítésével. 
 
A HEFOP 4.1.2. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása című pályá-
zati programjának zárásához közeledve az összegyűlt tapasztalatok azt mutatják, hogy a pá-
lyázott és megvalósuló fejlesztések indokoltak és szükségesek voltak a felsőoktatási intézmé-
nyekben. A meghirdetett keretösszeg közel négyszeresére beérkezett pályázati igény és a 
megvalósult fejlesztések használatbavételének intenzitása is azt mutatja, hogy az intézmények 
jól tudták adaptálni a pályázati célokat saját hosszú távú fejlesztési stratégiájukhoz. Kieme-
lendő, hogy az építési tevékenységeket nagyrészt a használaton kívüli, rossz állapotú terek 
(pincék, padlások) fejlesztésével valósították meg a kedvezményezettek, összhangban a kép-
zési kínálat által biztosítottnak ítélt várható hallgatói létszám változásával. 
 
Szintén elkezdődött az I. NFT-n belül a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése, 
amely a rendszer alapját jelentő modulok kialakítását tartalmazta. Míg a HEFOP keretében a 
rendszer alapjául szolgáló azonosító rendszerek (tanulói, intézményvezetői és intézményi 
azonosítók) kifejlesztésére került sor, addig a TIOP intézkedéseinek az erre az alapinfrastruk-
túrára épülő alkalmazás- és szolgáltatás-fejlesztések támogatása a célja. 
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Az egészségügyi fejlesztések szakmai tapasztalatai: 
 
Az egészségügyi beruházások egyik csoportja a struktúra-átalakítást célozta, a kórházi kapaci-
tás csökkentését a járóbeteg-szakellátás fejlesztésével. Ettől némileg eltért a központi projekt, 
hiszen a 4.3. pilot projektként a szív-érrendszeri és onkológiai betegségekre fókuszált a pre-
venciótól a rehabilitációig. A HEFOP 4.3.1. Diagnosztikus és szűrőközpontok kialakítása, 
fejlesztése, valamint a hiányzó rehabilitációs kapacitások fejlesztése (HEFOP 4.3.2.) azt az 
elvárt változást célozta, hogy a városi kis kórházak egy része rehabilitációs központtá alakul-
jon át. Az intézkedés keretében kitűzött átalakítási célok részben megvalósultak. 
 
A tanulságok a következők: 

 Aktív ellátó intézmények a pályázati lehetőségek mellett sem vállalta a spontán át-
alakulást rehabilitációs központtá. Alapos jogi és finanszírozási előkészítés is 
szükséges az átalakítások külső (pályázói) támogatásához. Erre tekintettel készült 
el az ellátási kapacitásokat átrendező, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény (lásd 2.6.1. pont). 

 Egyértelművé vált, hogy a humánerőforrás biztosítása előfeltétele a fizikai és 
funkcionális átalakításnak. Többek között ezért került beillesztésre a Társadalmi 
megújulás operatív programban az egészségügyi szerkezetváltást támogató intéz-
kedés. 

 A kiírási feltételek között a lakosság-közeli ellátások mobil szűrő eszközökkel való 
megoldása is szerepelt. A szűrési hatékonyság növelésére azonban kellő tapaszta-
lattal ebben a szakaszban még nem rendelkezünk, ez csak a projekt zárását követő 
1-2 év múlva adhat reális képet. Az első szűréseket elvégezték, a részvételi arány 
magas, de a mobil eszközök működtetési költsége is jelentős. 

 Az elavult épületek átalakítása esetében kiemelten fontos a gazdaságosság vizsgá-
lata (esetenként olcsóbb lett volna újat építeni). 

 Egyetemi oktató intézmény primer prevenciós vagy szűrési tevékenységbe való 
bevonása a jelenlegi finanszírozás feltételek mellett nem biztosított a tapasztalatok 
szerint. Szakmai indokoltsága is megfontolandó. 

 A pályázat kiírásakor a rehabilitáció finanszírozása kedvezőbb volt, mint a projek-
tek végén, amikor a működés megkezdődhetett. Ezzel a fenntarthatósági tanulmá-
nyok általában nem számoltak. 

 Az elavult eszközök és műszerek selejtezése az új kiírásokban megjelenítendő. Ez 
a HEFOP-ban nem volt elvárás. Ez részben elvárható a környezeti fenntarthatóság 
érdekében, de  fontos a diagnosztikus eredményesség javítása miatt is.  

 
A HEFOP 4.3.1. programkomponense keretében  kialakított, fejlesztett  diagnosztikus és 
szűrőközpontok, illetve rehabilitációs kapacitások  az egészségügyi reform alapkoncepciójá-
ba illő lépések voltak az aktív kórházi ellátások kiváltására, amelyek folytatása a jelen ope-
ratív programban a  regionális járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése keretében, illetve a regio-
nális operatív programok humán-infrastrukturális beruházásai (rehabilitáció, kistérségi 
járóbeteg-szakellátás, diagnosztikai fejlesztések) keretében szükséges. 
 
A  HEFOP 4.4. intézkedés keretében 3 régióban elindult a valamennyi ellátási szinten mű-
ködő egészségügyi intézmények internet-alapú e-egészségügyi szolgáltatásokat (e-lelet, e-
konzílium, e-recept) nyújtó kommunikációs mintarendszereinek kialakítása. A mintarégiók 
ellátó intézményeinek egységes szemléletű konzorciumi együttműködésének kialakítása 
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nagyon idő- és munkaigényes feladat, célszerűbb egy központi megvalósító megbízása az 
operatív projektirányítási feladatokkal. 
 
 
A szakképzéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések tapasztalatai:  
 

A HEFOP keretében a szakképzés infrastrukturális fejlesztése a Térségi Integrált Szakképző 
Központok (TISZK) létrehozására irányult. 2004 és 2006 között összesen 16 TISZK jött létre, 
128 képzőintézmény részvételével. A gyakorlati képzés feltételeit javító beruházások megva-
lósítása még folyamatban van, ezért tapasztalatok a működésre vonatkozóan nem, csak az 
előkészítéssel kapcsolatban állnak rendelkezésre. Az előkészítési és a kiválasztási folyamat 
legfontosabb tanulsága az, hogy az intézmények működéséhez szükséges jogszabályi háttér-
nek már a pályázat meghirdetésekor rendelkezésre kell állnia. Éppen ezért a kormány a TIOP 
kidolgozásával párhuzamosan elkészítette és benyújtotta az Országgyűlésnek a további 
TISZK-ek működését megalapozó jogszabálycsomagot. Ez a TISZK-ek működési feltételei-
nek meghatározása mellett arra vonatkozóan is tartalmaz garanciákat, hogy a gazdaság sze-
replői a képzés szerkezetének alakításában tényleges szerephez jussanak. Emellett a 2007-
2013 közötti időszakban arra is kiemelt figyelmet fogunk fordítani, hogy az infrastrukturális 
fejlesztésekhez nyújtott támogatások az állami források koncentráltabb felhasználására épülő 
struktúra kialakítását ösztönözzék. 

 

1.7.2.2. Intézményi szinten 

 Újszerű feladatot jelentett a magyar közigazgatás számára az, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat többéves stratégia alapján kell felhasználni. A források feletti dön-
téshozatal eljárásrendje pedig a korábban működő támogatási rendszerekhez ké-
pest korlátozott mozgásteret hagyott a szakmapolitikát irányító minisztériumok 
számára. 

 
 Jelentősen hátráltatta az intézményrendszer stabilizálását, hogy későn születtek 

meg a jogi környezetet rögzítő keretszabályok. A végrehajtási rendszer kiépítésé-
nél az irányító hatóság kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a források felhasz-
nálása biztonságos legyen, különös tekintettel a dokumentumalapú hitelesítési 
rendszerre, a nagyszámú rendszerellenőrzések tervezésére, valamint a program in-
dítását megelőző akkreditációs folyamat megfelelő teljesítésére. 

 
 A sokszereplős intézményrendszer hátráltatta a megfogalmazott HEFOP-célok el-

érését, növelte az adminisztratív feladatokat, és a rendkívüli adminisztrációs igény 
mellett a tapasztalatok, a megfelelő kapacitások és a korszerű tudásmenedzsment 
hiánya volt érzékelhető a rendszer létrehozását követően. Jóllehet sikerült egy ma-
gas biztonsági fokozatú, az EU pénzügyi ellenőrzési igényeinek megfelelő intéz-
mény- és eljárásrendszert kialakítani, de a program megvalósítása folyamán pro-
jektszinten végig jelen volt a finanszírozás lassúsága, mely probléma a projektek 
megvalósítását, a szervezetek működőképességét veszélyeztette. Ennek elhárítása 
érdekében a finanszírozási és elszámolási folyamatot egyszerűsítő intézkedésekre 
került sor. Mindezekkel együtt a program működtetése során a HEFOP intézmény-
rendszere jelentős nehézségekkel küzdött. Az intézményrendszer fejlesztése idő-
igényes feladatnak bizonyult. A megfelelő időben megkezdett szervezetfejlesztés 
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mellett a világos és egyértelmű feladatmegosztás, az egyszerűbb és átláthatóbb in-
tézményi struktúra megbízhatóbb teljesítést eredményezhet. 

 
 A HEFOP és a ROP érintett intézkedései potenciális pályázó szervezeteinek na-

gyobb része kapacitásait, lehetőségeit tekintve nem, vagy csak kevéssé rendelke-
zett azokkal az erőforrásokkal, amelyek a szabályos és jó minőségű projektek ter-
vezéséhez és megvalósításhoz elengedhetetlenek. A probléma kezelésére a 
HEFOP-ban – a teljes NFT intézményrendszer egészét tekintve egyedülálló módon 
– kialakításra került egy projekttámogatási rendszer, amelynek intézkedései nem 
teljes körűen ugyan, de támogatást nyújtottak a projekt-megvalósítóknak. 

 
 Az Egységes Monitoring Információs Rendszer fejlesztése rohamléptekben történt, 

de működésének hiányosságai, illetve a nyomon követési (monitoring), pénzügyi 
és szabálytalansági modul kései kifejlesztése ellenére is megfelelő alapként szolgál 
a következő programidőszak lebonyolításához. 

 

1.7.2.3. Következtetések, javaslatok 

 Annak érdekében, hogy a stratégiai dokumentumokban rögzített szakmapolitikai 
célkitűzések a kívánt mértékben és módon teljesülhessenek, a pályázati dokumen-
tációkban, értékelési anyagokban, és a monitoring jelentésekben hangsúlyosabban 
kell megjeleníteni az ezekkel kapcsolatos, vizsgálati alapul szolgáló szempont-
rendszert. 

 
  A tervezett HEFOP intézkedésekkel kapcsolatban látható, hogy a fejlesztési prog-

ramok a jogszabályi környezet érdemi átalakítása nélkül nem képesek intézménye-
sülni, az elvárt hatást kifejteni, elszigeteltek maradhatnak. Ezért kiemelt fontossá-
gúnak tekintjük a programok megfelelő szakmapolitikai és jogrendszerbe való be-
ágyazódását. 

 
 Egyes beavatkozások esetében a pályázati feltételek egyszerűsítése javasolt, a pá-

lyázók adminisztrációs terheinek csökkentése céljából. A támogatási konstrukciók 
szélesebb körének meghatározását az intézményrendszer végzi. A szakmai célok 
elérése érdekében a megfelelő támogatási konstrukció kiválasztása a végrehajtha-
tóság és a koordináció szempontjából elengedhetetlen. 

 
 A következő programidőszakban a források növekedésével újabb, kevésbé tapasz-

talt pályázók bevonásával szükségesnek látszik a projekttámogatási rendszer kiter-
jesztése, továbbfejlesztése úgy, hogy képes legyen olyan szolgáltatásokat nyújtani, 
amelyek a hatósági funkciók mellett a projektek munkáját a kezdetektől a zárásig 
segítik. 

 
 A jelenleg működő pályáztatási rendszerben nem érvényesülnek kellő mértékben a 

tartósan leszakadó és periférikus térségek esélyegyenlőségi szempontjai, sőt a pá-
lyáztatási rendszer esetenként mélyítette, illetve konzerválta a kialakult területi 
egyenlőtlenségeket. A 2007-2013 évekre szóló Társadalmi megújulás operatív 
program (TÁMOP) pályázati kiírásai jogosultsági feltételeinek meghatározása so-
rán a területi kiegyenlítődés érvényesítésének nagyobb jelentőséget kell tulajdoní-
tani. 
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1.8. SWOT-ELEMZÉS 

Erősségek Gyengeségek 
 Az utóbbi években több szektorban – többek 
között az I. NFT keretében – reformok kez-
dődtek, melyek a fizikai infrastruktúrát is 
érintették. 

 Minden humán szolgáltatásnál megtalálhatók 
egyes, a nemzetközi szintnek megfelelő inf-
rastrukturális elemek. 

 Egyes ágazatok és egyes szolgáltatások ese-
tében a magántőke növekvő befektetési haj-
landósága. 

 Kiépült központi elektronikus szolgáltató 
rendszer, országos szinten jól kiépített inter-
net-elérés. 

Oktatás: 
 A szélessávú hálózatok fejlesztése és egyéb 
informatikai fejlesztések az utóbbi években a 
Sulinet program keretében. 

 Az I. NFT keretében megindult, a bolognai 
folyamathoz illeszkedő, részben infrastruktu-
rális fejlesztések a felsőoktatásban. 

 Kiterjedt közművelődési hálózat, az I. NFT 
keretében megindult felnőttképzést szolgáló 
fejlesztések. 

 Fejlődő oktatási és kulturális együttműködé-
sek. 

 Megkezdődött a könyvtári minőségfejlesztés 
a könyvtári szolgáltatások korszerű, egysége-
sen magas színvonalának biztosítása érdeké-
ben. 

Egészségügy: 
 A népegészségügyi programhoz kapcsolódó-
an megindult fejlesztések a szűrés és az 
egészségügyi információrendszerek terén. 

 Helyenként magas színvonalú kutatás, ellátás 
és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra az or-
vostudományi egyetemi klinikákon. 

 Európai szintű egészségügyi szaktudás, a 
100 000 lakosra jutó orvosok száma megkö-
zelíti az EU-átlagot. 

Társadalmi befogadás: 
 Elindult a nagy létszámú intézmények kita-
golása, egyes területeken (pl. gyermekvéde-
lem) már meggyőző eredmények vannak. 

Munkaerő-piaci részvétel: 
 A HEFOP keretében megvalósult fejleszté-
sek révén javulni fognak a gyakorlati képzés 
feltételei  

 Szilárd munkaerő-piaci intézményrendszer. 

 Humán közszolgáltatások infrastruktúrájának 
(épületállomány, műszaki felszereltség) állaga 
többnyire leromlott, elavult. 

 Az intézmények fenntartása többnyire gazdaság-
talan, működtetése többletköltségeket generál. 

 Jelentős területi egyenlőtlenségek a minőségi 
szolgáltatások biztosításához szükséges fizikai 
infrastruktúra technológiai színvonala, korszerű-
sége, kapacitáskihasználtsága terén, jelentős kü-
lönbségek a hozzáférés tekintetében régiónként 
és településtípusonként. 

 A fizikai infrastruktúra nem képes megfelelően 
követni a demográfiai, gazdasági-szociális és 
technológiai folyamatokat, különös tekintettel a 
helyi igényekre. 

 Az infrastrukturális fogyatékosságok valamennyi 
közszolgáltatás esetében akadályai a tervezett 
szerkezeti, szervezeti és tartalmi reformok végre-
hajtásának. 

 A tulajdonosi viszonyok rendezetlensége, a fenn-
tartói felelősség körüli bizonytalanság az egész-
ségügy, az oktatás, a szociális és kulturális szol-
gáltatások területén. 

 Települések és ágazatok közti kapcsolatok, 
együttműködések, társulások hiánya. 

Oktatás: 
 Elégtelen informatikai eszközellátottság a közok-
tatásban, ami akadálya az IKT-kompetenciák el-
sajátításának. 

 A felsőoktatási intézmények nem képesek megfe-
lelni az expanzió, a technológiai fejlődés és a he-
lyi gazdaság által támasztott igényeknek. 

 Az iskola önmagában nem tudja kompenzálni a 
társadalmi különbségekből eredő szociokulturális 
hátrányokat. 

 A kultúra kompenzáló szerepét jelentősen gátolja 
a szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés, 
kialakulatlan az országosan egységesen magas 
színvonalú szolgáltatási rendszer. 

 A múzeumok, könyvtárak, közművelődési háló-
zatnak otthont nyújtó épületek állaga leromlott, 
felszereltsége elégtelen, működésük helyi szinten 
széttagolt. 

Egészségügy: 
 A népesség rendkívül rossz egészségi állapota 
jelentősen korlátozza a potenciális munkaerő-
kínálatot és rontja a munkaerő versenyképessé-
gét. 

 Az ellátórendszer strukturális problémával küzd, 
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míg egyes szakterületek kapacitásai túlzottak, 
máshol hiány tapasztalható, és a területi elhe-
lyezkedés sem megfelelő. 

 Az egészségügy ellátórendszer IKT-ellátottsága 
elégtelen. 

 A fekvő és járóbeteg- szakellátás technológiailag 
elavult, hiányoznak a korszerű ellátási formák, 
integrált rendszerek. 

 Indokolatlanul magas a kórházakban kezelt bete-
gek száma. 

Társadalmi befogadás: 
 A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szét-
aprózottsága, elégtelen kapacitásai, illetve azok 
teljes hiánya egyes térségekben. 

 A bentlakásos intézmények jelentős része a fel-
adatellátásra alkalmatlan, korszerűtlen, leromlott 
állapotú, épületekben működik. 

 Jelentős hiányosságok a közintézmények fizikai 
és info-kommunikációs akadálymenetesítése te-
rén. 

Munkaerő-piaci részvétel: 
 A szakképzési intézmények rendszere szétapró-
zódott, felszereltsége hiányos. 

 Hiányoznak a munkaügyi és a szociális szolgálta-
tásokat egységes hálózatba integráló rendszer ki-
alakításának infrastrukturális feltételei. 

 Hiányos és egyenetlen az ÁFSZ infrastruktúrája. 
 

Lehetőségek Veszélyek 
 Az egyes intézményrendszerek működésének 
racionalizálása nyomán felszabaduló kapaci-
tások kihasználása, gazdasági hasznosítása 
egyéb tevékenységekre. 

 A magántőke részvételének fokozott bekap-
csolódása a fejlesztésbe. 

 A szolgáltatások hatékony és minőségi mű-
ködtetése iránti társadalmi, befektetői érde-
keltség növekedése. 

 Társadalmi konszenzus kialakulása a köz-
szolgáltatások átfogó és sürgető reformjának 
szükségességéről. 

 Az átlagéletkor növekedésének hatására egyes 
szociális és egészségügyi szolgáltatások iránti 
igény folyamatos növekedése nem párosul a ka-
pacitások és a működésükhöz szükséges állami 
források bővülésével. 

 Társadalmi szinten csökkenő hajlandóság és/vagy 
képesség a humán szolgáltatások infrastruktúrá-
jának működtetési és fejlesztési költségeihez való 
hozzájárulás tekintetében. 

 Az intézményi reformok részleteinek a kérdésé-
ben a mérvadó társadalmi, politikai tényezők kö-
zött nem jön létre a megvalósításhoz elengedhe-
tetlen konszenzus. 
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22..  SSTTRRAATTÉÉGGIIAA  

2.1. ÁTFOGÓ CÉL: AZ AKTIVITÁS NÖVELÉSE 

Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretének, azaz az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervnek (ÚMFT) a fő célja – összhangban a Nemzeti Akcióprogramban és a Konvergencia 
Programban foglaltakkal – a növekedés és a foglalkoztatás bővítése. Egyfelől elengedhetetlen, 
hogy a gazdasági növekedés növelje a munkaerő iránti keresletet, új munkahelyeket hozzon 
létre, másfelől a gazdaság tartós növekedésének feltétele, hogy e munkahelyek betöltéséhez 
rendelkezésre álljon a megfelelő minőségű emberi erőforrás, így ténylegesen többen dolgoz-
zanak, ezzel növelve a foglalkoztatás szintjét. A Fejlesztési Terv ennek érdekében a követke-
ző célokat fogalmazza meg: 1. gazdaságfejlesztés, 2. közlekedésfejlesztés, 3. társadalmi meg-
újulás, 4. környezeti és energetikai fejlesztés, 5. területfejlesztés, 6. államreform. 
 
A „társadalmi megújulás” céljának megvalósulását közvetlenül két operatív program (OP) 
szolgálja: 

 a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) az Európai Szociális Alap 
forrásaira támaszkodva elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára, a humánerő-
források fejlesztésére, a humán szolgáltatások intézményrendszerei átfogó reform-
jának megvalósítására, és mindezek által a munkaerő-piaci aktivitás növelésére 
irányuló tartalmi és rendszerfejlesztő intézkedéseket foglal magában; 

 
 a Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) törekvése, hogy az Eu-

rópai Regionális Fejlesztési Alap segítségével megteremtse az aktivitás növelésé-
nek, az emberi erőforrások fejlesztésének, és az ehhez szükséges intézményi re-
formok sikeres megvalósításának előfeltételét jelentő fizikai infrastrukturális 
hátteret. 

 
Ahhoz, hogy bővüljön a foglalkoztatás, szükség van arra, hogy minél többen kapcsolódjanak 
be a munkaerőpiacra, hogy az emberek képesek legyenek dolgozni. A foglalkoztatás bővíté-
séhez tehát a munkaerő-kínálat oldaláról az aktivitás, tehát a munkaerő-piaci részvétel növelé-
sén keresztül vezet az út. E célt csak a fenti két operatív program összehangolt végrehajtásá-
val lehet elérni. Ezért az operatív program átfogó célja – illeszkedve a Társadalmi megújulás 
operatív program célkitűzéseihez – az aktivitás növelése. 
 
Indikátorok*: 

 A munkaképes korú (15-64 éves) népesség aktivitási rátája 
 
Kontextus indikátor: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség foglalkoztatási 
rátája 

* Az indikátorok bázis- és célértékei a 2. sz. mellékletben találhatóak. 
 
Az aktivitás növelését, az emberi erőforrások minőségének érdemi javítását támogató beavat-
kozások sikeréhez az érintett területeken összehangolt fejlesztésekre és a humán szolgáltató 
rendszerek átfogó reformjára van szükség. Csak ezáltal biztosítható, hogy e rendszerek egy-
részt hatékonyan, fenntarthatóan működjenek, másrészt mindenki számára egyenlő esélyt biz-
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tosítsanak a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. A reformok végrehajtását elsősor-
ban a TÁMOP-on keresztül biztosító beavatkozások sikeréhez, hatásuk maximalizálásához 
feltétlenül szükséges a kapcsolódó fizikai beruházások támogatása. Ennek megfelelően elen-
gedhetetlen a helyzetelemzésben feltárt hiányosságok kiküszöbölése, azaz az érintett ágazatok 
alacsony hatékonyságú, szétaprózott intézményrendszere infrastruktúrájának fejlesztése, ame-
lyek jellemzően igen rossz fizikai állapotban vannak, elavult és hiányos a felszereltségük, az 
intézményrendszerek által nyújtott szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pedig területileg igen 
jelentős különbségeket mutat.  
 
Jelen operatív program ezért az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljainak megvalósításához 

 az oktatás és képzés – beleértve a nem-formális és informális oktatási rendszer 
elemeit is –, 

 az egészségügyi ellátórendszer, valamint 
 a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások  

infrastruktúrájának korszerűsítése és fejlesztése révén kíván hozzájárulni. Határozott törek-
vésünk ugyanakkor, hogy a humán szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése ne valósul-
hasson meg a szükséges tartalmi és szervezeti fejlesztések, valamint képzések nélkül. 
 
Az operatív program műveletei Magyarország NUTS II szintű régiói közül a „konvergencia” 
célkitűzés alá tartozó hat régió területére terjednek ki. A „Foglalkoztatás és versenyképes-
ség” célkitűzés alá tartozó közép-magyarországi régió területén megvalósuló hasonló tartalmú 
fejlesztések a régió önálló operatív programjának részét képezik. 
 
Mindezek mellett a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó régiók operatív programjaiban is 
helyet kapnak a humáninfrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó további műveletek; elsősor-
ban azok, melyek a helyi közösségek mindennapi életéhez szorosan kötődő, jól beazonosítha-
tó helyi igényeket szolgáló infrastruktúra fejlesztésére irányulnak, vagy a regionális különb-
ségek és sajátosságok miatt speciális tervezést és végrehajtást igényelnek. A fejlesztéseknek 
mindenkor tekintettel kell lenniük az adott térség, település átfogó gazdasági, infrastrukturális 
fejlesztései szülte egyéb igényekre is, így kiemelt fontosságú a fejlesztések kapcsolódásának 
megteremtése a többi operatív program céljaihoz és beavatkozásaihoz is. 
 
A humán szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló operatív program tevékeny-
ségei – a Társadalmi megújulás operatív programon és a ROP-okon túl – a többi OP-hez is 
szorosan kapcsolódnak. A TIOP beavatkozásai összhangban vannak azokkal az ugyancsak 
humáninfrastruktúra-fejlesztést szolgáló műveletekkel, amelyek az innovációs potenciál erősí-
tése terén elsősorban a Gazdaságfejlesztés operatív program (GOP) keretében valósulnak 
majd meg. Az TIOP céljai és műveletei közvetlenül támogatják a nagy állami ellátórendsze-
rek reformjához szükséges infrastruktúra-fejlesztést, ezért összhangban vannak az Európai 
Szociális Alapból finanszírozott Államreform OP tartalmi, szervezeti fejlesztéseivel, valamint 
kiegészítő jelleggel kapcsolódnak a központi közigazgatás megújítását az ERFA forrásainak 
felhasználásával szolgáló Elektronikus közigazgatás OP-hoz. Az operatív programok tevé-
kenységei közti lehatárolás elveit és konkrét tartalmát a 2.6. fejezet mutatja be részletesen. 
 
Az operatív program a fentieknek megfelelően a humán szolgáltatások fizikai, műszaki inf-
rastruktúrájával kapcsolatosan csak azon fejlesztéseket támogatja, amelyek 

 közvetlenül szolgálják az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott 
célokat, és azok megvalósítása szempontjából kiemelt fontosságúak; 

 összhangban vannak az Európai Szociális Alapból megvalósuló tartalmi fejleszté-
seket tartalmazó Társadalmi megújulás operatív programban foglaltakkal; 
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 tevőlegesen segítik a humán szolgáltató rendszerek átfogó reformjának megvalósí-
tását; 

 érintik az adott ágazat intézményrendszerének egészét, illetve amelyek megterve-
zése, kidolgozása és végrehajtása egyéb okok miatt erős központi koordinációt 
igényel. 

 
A humán szolgáltatások fentiekben azonosított fizikai, műszaki infrastruktúrájának korszerű-
sítését úgy kell végrehajtani, hogy 

 lényegesen javuljon a szolgáltatások minősége; 
 csökkenjenek a működtetés fajlagos költségei, és a fejlesztések megvalósítása ne 

eredményezze a szolgáltatások és az azokat nyújtó intézményrendszerek fenntartá-
sára, működtetésére fordított közkiadások emelkedését; 

 mérséklődjenek a szolgáltatások minősége és elérhetősége tekintetében jelenleg 
meglévő – különösen a hátrányos helyzetű csoportokat és régiókat sújtó – területi 
különbségek; 

 prioritást kapjanak az ágazatok közti integrált megközelítést elősegítő, a települé-
sek, valamint a különböző intézmények együttműködésén alapuló, multifunkcioná-
lis infrastruktúra kiépítésére irányuló megoldások; 

 a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen változatos pénzügyi konstrukciók 
alkalmazásával a magántőke bevonása; 

 a közcélokra szolgáló intézmények építészeti megoldásukkal, funkcionális felsze-
relésükkel is szolgálják az intézmény szakmai célját, valamint az akadálymentes-
ség szempontjait; 

 a tervezés és az építkezés egészség- és környezettudatos – többek között klímatu-
datos – legyen, azaz a beruházások során a passzív és aktív energia-megtakarítást 
eredményező megoldásokat alkalmazzanak, és a nyersanyag- és technikaválasztás 
tükrözze és közvetítse a fenntarthatóság szempontját. 

 
 

2.2. SPECIFIKUS CÉLOK 

Az OP átfogó céljának megvalósításához, az aktivitás növeléséhez alapvető fontosságú, hogy 
a munkaerőpiac igényeinek megfelelő humánerőforrás álljon rendelkezésre, ne legyen olyan 
ember, akinek hátrányos helyzete miatt jelentősen csökkennek esélyei arra, hogy a társadalom 
teljes értékű tagja és a munkaerőpiac aktív szereplője legyen. Az emberekben rejlő lehetősé-
gek kiaknázásának alapvető feltétele, hogy csökkenjenek a területi különbségek a humán 
szolgáltatások terén, így mindenki azonos eséllyel férjen hozzá a megfelelő minőségű szol-
gáltatásokhoz. A szolgáltatásokat nyújtó nagy ellátórendszerek (oktatás, kultúra-
közművelődés, egészségügy, szociális és munkaügyi) intézményi struktúrája és működése 
nem tudta követni az elmúlt évek demográfiai változásait, infrastruktúrájuk elavult, így fenn-
tartásuk nem hatékony, szolgáltatásaik színvonala pedig nem elégséges. Átfogó reformjuk 
elkerülhetetlen, amelynek feltétlen együtt kell járnia az infrastruktúra fizikai állapotának, fel-
szereltségének és területi eloszlásának megfelelő korszerűsítésével. A kapcsolódó célok eléré-
sére más OP-k is tartalmaznak a fenti szempontokat figyelembe vevő beavatkozásokat. Jelen 
OP alapvető törekvése, hogy biztosítsa az ezen fejlesztések sikerességéhez szükséges inf-
rastrukturális feltételeket. 
 
Ennek megfelelően az operatív program specifikus céljai az alábbiak: 

1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása 
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2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése 
 

2.2.1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzá-
férés javítása 

Az operatív program egyik alapvető célja, hogy az országban a humán szolgáltatások területe-
in olyan szelektív infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a szolgáltatások 
minősége, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében biztosítják a legkirívóbb – mind 
regionális, mind település-típusonkénti – területi egyenlőtlenségek fölszámolását és a minősé-
gi humán szolgáltatásokhoz történő jobb hozzáférést. A fejlesztések során előnyben részesít-
jük a hátrányos helyzetű területeket, és az akciótervek, pályázati kiírások szintjén is biztosít-
juk, hogy a támogatási források nagyobb hányada a hátrányosabb helyzetű régiókba és – 
amennyiben szakmailag lehetséges – a hátrányosabb helyzetű kistérségekbe jusson. Kiemelt 
figyelmet fordítunk azokra a városias településektől távolabb eső térségekre, elzárt körzetek-
re, amelyeket vagy a humán szolgáltatásokhoz történő nehézkes hozzáférés és/vagy a szolgál-
tatások elavult vagy leromlott és amortizálódott fizikai, műszaki infrastrukturális állapota jel-
lemez, esetleg teljesen hiányzik és hozzáférhetetlen az ellátás. A közszolgáltatások fejlesztése 
során a hozzáférés és a minőség biztosítására egyidejűleg összpontosítunk. A fejlesztések 
illeszkedni fognak ahhoz a reformfolyamathoz, amely a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
szubszidiaritás elvei alapján úgy biztosítja, hogy tekintettel van a fenntartók (központi költ-
ségvetés, önkormányzatok) teherbírására és a működés hosszú távú fenntarthatóságára is. 
 
A fejlesztések kiválasztásakor mindenkor szigorúan figyelemmel leszünk a területi ellátottság 
kiegyenlítésének szempontjaira. A fejlesztési döntések meghozatalának segítése és alátámasz-
tása érdekében minden egyes szolgáltatás vonatkozásában kidolgozzuk a területi kiegyenlítés 
szempontjait kifejező specifikus objektív mérőszámokat (indikátorrendszert). Ösztönözzük és 
előnyben részesítjük azokat a fejlesztési, korszerűsítési terveket, innovatív megoldásokat, 
amelyek egy-egy adott térségben, egyidejűleg több szolgáltatási feladat ellátására alkalmas 
többcélú (multifunkcionális) intézmények kialakítását teszik lehetővé. A többféle szolgáltatást 
nyújtó integrált térségi, illetve több településre kiterjedő ellátások is előnyt élveznek, mivel 
így egyszerre nyílik lehetőség ügyfélbarát és költséghatékony megoldások kialakítására. 
 
Az OP minden műveletének tervezésekor meghatároztuk azokat a szempontokat, amelyek 
alapján a fejlesztések megoszlanak a releváns területi szint – ez lehet regionális, kistérségi 
vagy települési szint – vagy a települések típusa szerint. Ezen szempontok alapján kerülnek 
meghatározásra azok a térségek, illetve intézmények, amelyekben a fejlesztések megvalósul-
nak. A területi megoszlást meghatározó elvek teljesülésének garanciáit kidolgozzuk, a szem-
pontok érvényesülését a beavatkozások megvalósítása során biztosítjuk és figyelemmel kísér-
jük. A területi kohézió érvényesülése érdekében a teljes programidőszak alatt a monitoring 
rendszerben folyamatosan nyomon követjük a pénzügyi források allokációját az egyes 
régiók, illetve térségek, kiemelten a hátrányos helyzetű és a leghátrányosabbak közé sorolt 
kistérségek között. Ezen eredmények hangsúlyosan jelennek majd meg az évente készített 
monitoring jelentésben is. 
 
A különböző műveletek megvalósulásának területi megoszlását meghatározó elvek az alábbi-
ak. (A sorrend független mind az elvek fontosságától, mind az alkalmazásuk gyakoriságától.) 
 

 Szakmai minimum biztosítása: A megvalósulás területi megoszlásának szakmai 
minimumok alapján történő meghatározása esetében a fejlesztésben részesülő tér-
ségek vagy intézmények kiválasztása olyan ágazati követelmények megvalósítása 
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érdekében történik, amelyek általában jogszabályban is rögzítve vannak mint a 
szolgáltatások minimálisan biztosítandó minőségének kritériumai. Jó példa erre a 
kiválasztási elvre a „Sürgősségi ellátás fejlesztése”, amelynek keretében a vonat-
kozó hazai jogszabályban kijelölt intézmények támogatására kerül sor annak érde-
kében, hogy biztosítható legyen a sürgősségi ellátásnak az egészségügyi reform 
keretében meghatározott egyenletes területi lefedettsége, azaz hogy 15 percen be-
lül az ország minden pontjára kiérkezzen a mentő. Több esetben az ilyen módon 
megvalósuló beavatkozások teljesen hiányzó infrastrukturális elemek megteremté-
sére irányulnak, ezért a célcsoportba tartozó intézmények mindegyikében egysége-
sen kerülnek megvalósításra (pl. „a pedagógiai módszertani reformot támogató inf-
rastruktúra fejlesztésében” minden közoktatási intézmény érintett). 

 
 Szükséglet-alapú: A szükséglet-alapú területi elosztás alapján megvalósuló fej-

lesztések jellemzően – de nem kizárólag – nyílt pályázat útján végrehajtandó be-
avatkozások. Ezek estében a pályázati kiírások támogathatósági kritériumai fogják 
jelenteni a biztosítékot arra, hogy a fejlesztések valóban azokban a térségekben, il-
letve intézményekben valósulnak meg, ahol a helyzetértékelés által feltárt mutatók 
(pl. PISA-mutatók, morbiditási, mortalitási adatok stb.) azokat leginkább indokol-
ják. Jó példa erre a területi kiválasztási elvre a térségi integrált szakképzési köz-
pontok (TISZK) fejlesztése, amelynek megvalósítása pályázat útján fog zajlani. A 
pályázatok benyújtásának feltétele lesz a helyi gazdaság szereplőinek bevonása, 
így biztosítva lesz, hogy csak a megfelelő intézmények bevonása történjen meg, 
csak azon térségekben, amelyekben erre tényleg szükség van, és csak olyan mó-
don, amely megfelel a helyi munkaerőpiac elvárásainak és a gazdasági szereplők 
igényeinek. 

 
 Egyéb: Egyes fejlesztések esetében a fentiektől részben eltérő logika alapján ke-

rültek kijelölésre azok a térségek, illetve intézmények, amelyekben a beavatkozá-
sok meg fognak valósulni. Ezek jellemzően vagy a gazdasági fejlődés húzóerejét 
jelentő fejlődési központok, amelyek kiemelt figyelmet és koncentrált forrásokat 
kívánnak, vagy éppen azok a halmozott hátrányokkal küzdő területek, amelyeknek 
a normatív alapon nyújtott támogatás nem elegendő a felzárkózáshoz, és mérsékelt 
kapacitásaik miatt pályázati úton sem remélhetik a megfelelő fejlesztési összegek 
elnyerését. Ilyen elosztási elvek alapján kerültek kijelölésre például a „Versenyké-
pességi pólusok” zászlóshajó programban szereplő városok, valamint a „Nem 
mondunk le senkiről” zászlóshajó program által meghatározott leghátrányosabb 
helyzetűnek minősített kistérségek. Ilyen elveknek megfelelően kiválasztott terüle-
tek intézményei lesznek az OP több műveletének kedvezményezettjei (pl. „A fej-
lesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív 
kulturális infrastruktúra-fejlesztések” vagy az „Innovatív integrált térségi szolgál-
tatások fejlesztése”). 

 
A kiemelt projektekként megvalósuló központi fejlesztések nagy részének esetében a fenti 
elvek alkalmazása nem adekvát, hiszen ezek általában egy intézményben, azaz egy helyen 
vagy helyhez nem köthető módon valósulnak meg (pl. egységes országos elektronikus kataló-
gus fejlesztése). 
 
A területi kohézió erősítése érdekében a TIOP – a többi ágazati programhoz hasonlóan - egyi-
dejűleg a területi különbségek mérséklését is szolgálja. A források regionális nyomon követé-
se érdekében az ágazati OP-kon belül monitoring mechanizmust hozunk létre. Ez a mecha-
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nizmus eszközül szolgál a kevésbé fejlett régiók felszívóképességének értékelésére és lehető-
vé teszi kiegészítő tájékoztatási/tanácsadási tevékenységek indítását ezen régiók pályázói 
számára, valamint a pályázati kiírások célirányos kiigazítását. Ezen célokat a partnerség során 
is ellenőrizzük. A Regionális Fejlesztési Tanácsok bevonásra kerülnek az ágazati programok 
projekt-kiválasztási szempontjai kidolgozásának folyamatába és a regionális szereplők tag-
ként részt vesznek az ágazati monitoring bizottság munkájában is. 
 
Indikátorok: 

Eredmény indikátor: 
 Az internettel és IKT-eszközökkel felszerelt tantermek 1000 diákra jutó számának növe-

kedése és a kistérségi szinten mért különbségeinek (szóródás) csökkenése 

Hatás indikátorok: 
 A szakrendelés kapacitás-kihasználtsága (10 ezer lakosra jutó szakrendelési esetszám) 

regionális és kistérségi kiegyenlítődése 
 A munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vevők arányának növekedése a hátrányos 

helyzetű kistérségekben 
 

2.2.2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk 
elősegítése 

A hatékony állam megteremtésének egyik előfeltétele a közszolgáltatások körén belül a hu-
mán szolgáltatások, azaz az oktatás-képzés, az egészségügy, a szociális ellátás és a munka-
ügyi szolgáltatások költséghatékony, takarékos működésének megalapozása. Az operatív 
program kizárólag olyan fejlesztéseket támogat, amelyek az érintett szolgáltatások minőségé-
nek kézzelfogható javítása mellett az újonnan létrehozott korszerű kapacitások révén csökken-
tik a rendszer működésének és a fenntartásának fajlagos költségeit, nem rónak addicionális 
terheket a központi költségvetésre. Előnyben részesülnek azok az innovatív elgondolások, 
amelyek különböző pénzügyi konstrukciók révén ösztönzik a magántőke részvételét a fejlesz-
tési tervek kivitelezésében és az új intézmények hosszú távú működtetésében. Szintén előny-
ben kell részesíteni az infrastruktúra-fejlesztések során a környezetbarát megoldásokat, ame-
lyek hosszú távon költségmegtakarítást is eredményeznek. 
 
A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseknek elő kell segíteniük, illetve alá kell támaszta-
niuk a közszolgáltatások átfogó reformjára vonatkozó tervek végrehajtását. Csakis olyan fej-
lesztések kivitelezése támogatható, amelyek révén lehetővé válik az ágazat szerkezeti, tartal-
mi vagy intézményi reformjára vonatkozó elképzelések egyidejű megvalósítása, a reformfo-
lyamat felgyorsítása, összhangban a többi operatív program, elsősorban a Társadalmi megúju-
lás operatív program beavatkozásaival. Kiemelt támogatást kapnak valamennyi szolgáltatás 
területén a jobb és egyszerűbb fizikai és virtuális hozzáférést, valamint az irányítás, a me-
nedzsment hatékonyságát, az érintett szolgáltatás átláthatóságát és számonkérhetőségét javító 
informatikai fejlesztések. 
 
Indikátorok: 

Eredmény indikátor: 
 Kistérségi együttműködésben, önkormányzati társulásban működő iskolákban tanuló 

diákok aránya 
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Hatás indikátorok: 
 A vállalatok által bejelentett munkaerőigények kielégítésének átlagos hossza 

Kontextus indikátor: Az adott évben bejelentett munkaerőigények száma 
 A bejelentett járulékfizető állás nélkül töltött idő átlagos hossza a – nem nappali tagoza-

tos tanuló, nem dolgozó, nem gyesen lévő és nem nyugdíjas – munkaképes korúak köré-
ben 

 100 000 lakosra jutó kórházi elbocsátások számának csökkenése, hospitalizációs index 
 
 

2.3. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

Magyarország nemzeti stratégiai referenciakeretéhez, azaz az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv stratégiájához igazodva az operatív program horizontális szempontként kiemelt figyel-
met fordít a kohézió erősítésére – ami elsősorban az esélyegyenlőség megvalósítását (társa-
dalmi kohézió) és a területiség szempontjainak (területi kohézió) folyamatos figyelembevétel-
ét foglalja magába –, valamint a fenntarthatóság feltételeinek biztosítására, ami egyaránt vo-
natkozik a környezeti, a makrogazdasági, a társadalmi folyamatok fenntarthatóságra. 
 

2.3.1. A kohézió erősítése  

2.3.1.1. Az esélyegyenlőség horizontális szempontjai 

Az operatív program céljainak megvalósítása során kiemelkedő figyelmet fogunk fordítani a 
nők és férfiak közti esélyegyenlőség, a romák, a fogyatékossággal élő és megváltozott mun-
kaképességű emberek társadalmi esélyegyenlőségének horizontális érvényesítésére. A hori-
zontális szempontok figyelembevétele azt jelenti, hogy az operatív program, illetve prioritási 
tengelyeinek, műveleteinek tervezése, megvalósítása, értékelése és nyomon követése folya-
mán különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség valamint a megkülönböztetés tilalmának 
szempontjaira, és biztosítani fogjuk azok tényleges érvényesülését. A megkülönböztetés ti-
lalmának érvényesítésekor biztosítani fogjuk, hogy semmilyen személyt vagy csoportot ne 
érjen hátrány neme, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, életkora vagy 
szexuális irányultsága miatt. 
 
A nemek közti egyenlőség szempontjait minden EU-tagállamban be kell építeni az állami 
közpolitikák kialakításába és a fejlesztési programozás minden fázisába („gender 
mainstreaming”). Ez azt jelenti egyrészt, hogy minden szakmapolitikai intézkedésnél mérle-
gelni fogjuk, hogy az hogyan hat a nemek egyenlőségére, illetve a nők és a férfiak életére. 
Másrészt célzott programokkal aktívan támogatjuk azon intézkedéseket, amelyek segítenek 
fölszámolni a nőket vagy a férfiakat érintő egyenlőtlenséget a társadalmi élet valamennyi te-
rületén, beleértve a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, a közéletet, a javakhoz és 
szolgáltatásokhoz (pl. egészségügy, közlekedés) való hozzáférést is. 
 
Az ÚMFT és az operatív programok kidolgozása, valamint a végrehajtás teljes folyamata so-
rán biztosítani fogjuk a megfelelő szakértelem érvényesülését a „gender mainstreaming” 
megvalósítása érdekében. Ez magában foglalja a méréshez szükséges adatgyűjtést és indikáto-
rok kialakítását, a szempont érvényesülését és számonkérését a konkrét projektek kidolgozá-
sánál, elbírálásánál és utánkövetésénél, valamint a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlő-
ség szempontjának képviseletét a végrehajtás intézményrendszerében. 
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A romák társadalmi integrációjának elősegítése érdekében érvényesíteni kell az egyenlő bá-
násmód, a szegregáció felszámolása, a komplexitás, az integráció, a pozitív megkülönbözte-
tés, a kulturális identitás megőrzése, a társadalmi tolerancia, a modernizáció, valamint a szo-
ciális és etnikai dimenzió szétválasztásának elveit. A projektkiválasztás során előre meghatá-
rozott kritériumok alapján vizsgálni kell, hogy a tervezett fejlesztés csökkenti-e a romák kire-
kesztettségét, valamint biztosítja-e a romák egyenlő hozzáférését a forrásokhoz. A fejleszté-
seket úgy kell megvalósítani, hogy azok ne fokozzák a romákkal szembeni előítéletet. 
 
A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége érde-
kében figyelembe kell venni a „semmit rólunk, nélkülünk”, az egyenlő esélyű hozzáférés, az 
egyetemes tervezés, az integráció, a mainstreaming, az egyenlő bánásmód és az előnyben ré-
szesítés kötelezettsége, valamint a szubszidiaritás elveit. 
 

2.3.1.2. A területi kohézió horizontális szempontja 

A TIOP céljainak megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani az ÚMFT horizontális 
politikájának megfelelően a területi kohézió céljainak és a területiség horizontális elvének 
(területi szemlélet, területi fókuszok, területi integráltság, térhasználati elvek) érvényesítésére. 
A területiség elvének figyelembevétele azt jelenti, hogy az operatív program, illetve prioritási 
tengelyeinek, műveleteinek és projektjeinek tervezése, megvalósítása, értékelése és nyomon 
követése folyamán különös figyelmet kell fordítani a területiségre, biztosítva annak tényleges 
érvényesülését. Ez magában foglalja: a megfelelő szakértelem biztosítását, a méréshez szük-
séges adatgyűjtés kialakítását, az elv alkalmazását és számonkérését a konkrét akciótervek 
kidolgozásánál, nyomon követésénél és értékelésénél, valamint a projektek fejlesztésénél, 
elbírálásánál, hatásértékelésénél, továbbá a területi célok és elvek képviseletét a programvég-
rehajtás intézményrendszerében és monitorozásában. 
 
A TIOP a területi kohézió céljához különösen az alábbi területi dimenziókban kíván hozzájá-
rulni: 

 a „konvergencia” célterület felzárkózása az országos átlaghoz; 
 a „konvergencia” régiók közötti fejlettségi különbségek mérséklése; 
 leghátrányosabb helyzetű térségek humán-infrastrukturális hátrányainak felszámo-

lása; 
 a nagyvárosi társadalmi problémák kezelése; 
 kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolatok megteremtése a szolgáltató és dinamizá-

ló városok kialakításával és a vidéki életminőség javításával; 
 regionális és kistérségi szintű tervezési és végrehajtási decentralizáció; 
 térségek eltérő és sajátos adottságainak figyelembevétele a fejlesztésekben. 

 

2.3.2. A fenntarthatóság horizontális szempontjai 

Annak érdekében, hogy az ország ne élje fel a hosszabb távú fejlődés erőforrásait, a fejleszté-
sek maradéktalanul meg fognak felelni a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság 
elvének. Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és em-
beri erőforrásokra – beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféle-
séget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai jellemzőket is –, valamint az 
épített környezet és a kulturális örökség megóvására, fenntartható módon történő hasznosítá-
sára. A fejlesztést szabályozó feltételként figyelembe fogjuk venni egy adott terület ökológiai 



Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 53/156

rendszerének eltartó képességét, beleértve az ott élő embereket is. Annak érdekében, hogy a 
fejlesztéspolitika a legnagyobb mértékben építhessen a jövő generációk erőforrásaira is, a 
gyermek- és ifjúságpolitika érvényesítése során figyelembe fogjuk venni az alábbi elveket: a 
gyermeki jogok érvényesítése, a szubszidiaritás, az egyenlő esélyű hozzáférés és részvétel, a 
komplexitás, az integrált megközelítés, a stratégiai szemlélet, a prevenció és az önkéntesség. 
Az operatív program végrehajtása során a fenntarthatóság szempontjai formai és tartalmi 
szempontként is megjelennek, és a monitoringnak is részét képezik majd. 
 
A Társadalmi infrastruktúra operatív program esetében az intézmény(rendszer)ek infrastruk-
turális fejlesztésénél figyelemmel leszünk az energiahatékonyság követelményére, a megújuló 
erőforrások használatára és a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazására. Szintén 
támogatni fogják a fejlesztések a helyi munkaerő alkalmazását, valamint a megelőzést szolgá-
ló hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását, a környezetbarát intézményműködtetést. A 
területhasználat során szigorú felső korlátnak fogjuk tekinteni a környezeti szempontból 
igénybe vehető területek nagyságát, azaz a fejlesztéseknél a terület- és környezetkímélő meg-
oldásokat fogjuk előnyben részesíteni. Az esetleges későbbi, hosszú távú károk bekövetkezé-
sének elkerülése érdekében alkalmazni fogjuk az ún. elővigyázatosság elvét. A Strukturális 
Alapok általános szabályairól szóló 1083/2006/EK rendelet IV. fejezetének 17. bekezdésével, 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv horizontális szempontjaival, valamint az EU megújult – 
az Európai Tanács által 2006. június 15-16-án elfogadott – Fenntartható Fejlődés Stratégiájá-
nak főbb megállapításaival összhangban az operatív program tevékenységei támogatják a 
fenntartható fejlődést, valamint hozzájárulnak a környezet védelméhez és állapotának javítá-
sához, ezen belül a beavatkozások klímaváltozásra gyakorolt hatásainak minimalizálásához. 
 
A beavatkozások tervezésénél minden intézmény-átalakításnál, intézmény-összevonásnál a 
minőségi és hatékonysági szempontok mérlegelése mellett figyelembe fogjuk venni az intéz-
mények közösségszervező, közösségmegtartó erejét, a helyi szükségleteket, fejlesztési elkép-
zeléseket. Ezek együttes figyelembevétele és mérlegelése esetén, a helyi közösség teljes körű 
tájékoztatása után és döntésben történő részvételével fogjuk a támogatási döntéseket meghoz-
ni. A fenntartható fejlődés részeként a társadalmi biztonság érvényre juttatásával a társadalom 
tagjainak életét és emberi méltóságát mindazon feltételek megteremtése és folyamatos biztosí-
tása által fogjuk védeni, amelyek a demokratikus normák és az alapvető jogok érvényesítését 
szolgálják, illetve amelyek a társadalmi biztonságot veszélyeztető helyzetek kialakulását és a 
kockázatok szintjének emelkedését minimalizálják. 
 
Az operatív program végrehajtása során a fenntarthatóság szempontjai formai és tartalmi 
szempontként is megjelennek. A végrehajtás szereplői felkészítést és segítséget kapnak a ter-
vezéstől a megvalósításig a szempontok érvényesítéséhez. Ezen szempontok a monitoring-
folyamatnak is részét képezik majd. 
 
 

2.4. A PROGRAM STRUKTÚRÁJA 

2.4.1. A célok megvalósítása 

A fenti átfogó és specifikus célok elérését – a horizontális szempontok figyelembevételével – 
az operatív program az oktatás és képzés – beleértve a nem-formális és informális oktatási 
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rendszer elemeit is –, az egészségügy, a szociális szolgáltatások és a munkaügyi intéz-
ményrendszer infrastruktúrájának fejlesztése révén kívánja elérni. 
 
Az ehhez szükséges beavatkozásokat az operatív program az alábbi prioritási tengelyeken 
keresztül valósítja meg: 

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fej-

lesztése 
4. A Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolításának finanszírozása (tech-

nikai segítségnyújtás) 
 

2.4.2. A specifikus célok és a prioritási tengelyek közötti kapcsolódások 

Az operatív program mindkét specifikus céljának a megvalósítása mindhárom fenti szakmai 
prioritási tengely (Az oktatási infrastruktúra fejlesztése; Az  egészségügyi infrastruktúra fej-
lesztése; A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fej-
lesztése) közvetlen részvételét és  támogatását igényli. A specifikus célok tényleges és hatha-
tós megvalósítása komplex megközelítést tesz szükségessé. Mind a területi különbségek mér-
séklését, mind a reformok megvalósításának elősegítését szolgáló specifikus cél vonatkozásá-
ban a tervezett beavatkozások csakis abban az esetben képesek a specifikus célok által kijelölt 
hatást kiváltani, ha a többi prioritási tengelyben megjelölt beavatkozásokkal összhangban, 
esetenként összekapcsolva valósulnak meg. 
 
A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek a mérséklése, a hozzáférés javítása 
célkitűzés megvalósításához elengedhetetlen végrehajtani minden érintett ágazat intézmény-
rendszere infrastruktúrájának átgondolt korszerűsítését. 

 Az oktatás területén, csakis az 1. prioritási tengely fejlesztései által biztosítható, 
hogy a közoktatásban tanulók lakóhelyüktől, társadalmi helyzetűktől függetlenül 
ténylegesen egyenlő esélyeket kapjanak a munkaerőpiacra történő sikeres belépés-
re, és megszerezzék az alkalmazkodáshoz elengedhetetlen készségeket és kompe-
tenciákat. A felsőoktatásban elhatározott infrastrukturális fejlesztések kapcsolód-
nak a versenyképességi pólusok programjához, és ezzel közvetlenül is részt vállal-
nak a területi felzárkóztatást, a regionális versenyképesség erősítésében. A kultúra 
és a közművelődés intézményeinek a nem-formális tanulás erősítésében rejlő po-
tenciáljának lehető legteljesebb kiaknázása – az egész életen át tartó tanulás esz-
közrendszerére támaszkodva – közvetve és közvetlenül hozzásegít a kultúrának a 
területi és társadalmi felzárkózásra, aktivitásra ösztönző funkcióinak kihasználását. 

 Az egészségügy területén a korszerű egészségügyi szolgáltatások egységes beve-
zetéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztés biztosíthatja csak azt, hogy a gazdasá-
gilag, társadalmilag leghátrányosabb térségek lakossága is közvetlenül hozzájus-
son az egészségmegőrzéséhez és a gyógyuláshoz szükséges korszerű ellátási for-
mákhoz. 

 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése során kiemelt fi-
gyelmet kapnak a hátrányos helyzetű, elmaradott térségek, ahol éppen a legrászo-
rultabb társadalmi és korcsoportok mindezidáig nem jutottak hozzá az ilyen típusú 
szolgáltatásokhoz. A szükséges fizikai infrastruktúra kialakítása esetenként a leg-
elemibb szolgáltatások biztosításának előfeltétele. 
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A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése cél-
kitűzés megvalósítása csak az oktatási, egészségügyi, valamint a munkaügyi és szociális szol-
gáltatások infrastruktúrájának átfogó korszerűsítése révén valósulhat meg, hiszen a rendszerek 
működése, a szolgáltatások tartalmi elemei elválaszthatatlanok a fizikai infrastruktúra sűrűsé-
gétől és állapotától. 

 A köz- és a felsőoktatás területén tervezett infrastrukturális fejlesztések közvetle-
nül segítik mind a tartalmi, mind a szervezeti/szerkezeti és irányítási reformok 
megvalósítását. Gyakorlatilag az oktatás eredményességének és hatékonyságának 
javítását célzó fejlesztések nélkül az eltervezett és részben már folyamatban lévő 
reformok végig vitele nem képzelhető el. Hasonló célt szolgálnak a közművelődési 
és könyvtári szolgáltatások tartalmi fejlesztését támogató infrastrukturális fejlesz-
tések is. 

 Hasonlóképpen, az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszer területén a 
szolgáltatások modernizációja, korszerű struktúrájának a kialakítása feltételezi a 
fizikai, technológiai infrastruktúra megújítását. Ezekben az ágazatokban különösen 
gyakori, hogy a feladatellátás helyszínei korszerűtlen, eltérő funkció ellátására lét-
rehozott épületekbe szorult, amelyek fenntartása különösen súlyos terheket ró az 
ellátórendszerre. 

 A szakképzés és a munkaügyi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése ha-
sonlóképpen szerves eleme annak a reformnak, amely révén összehangoltan és ha-
tékonyan működő képzőintézmények, valamint egységes munkaügyi szolgáltatá-
sok állnak majd rendelkezésre. 

 
 

2.5. KOHERENCIA, KAPCSOLÓDÁS MÁS STRATÉGIÁKHOZ 

A TIOP az oktatás, egészségügy, munkaügyi és szociális ellátórendszer és az egész életen át 
tartó tanulást támogató közművelődési intézményrendszer reformját, átalakításuk támogatását, 
valamint a szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések és átalakítá-
sok biztosítását tűzte ki célul. A célkitűzések, valamint a megvalósításukhoz vezető beavatko-
zások összhangban állnak mind a mérvadó uniós jogszabályokkal és egyéb stratégiai doku-
mentumokkal, így többek között a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal (Community 
Strategic Guidelines – CSG), mind a hazai megalapozó dokumentumokkal, így az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK), az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), a Nem-
zeti Lisszaboni Akcióprogram, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv 
célkitűzéseivel és beavatkozási területeivel, azok céljait teljes mértékben támogatják. Kiemel-
ten támogatja az operatív program számos további hazai és uniós jogszabály feladatainak és 
szellemének megvalósulását, így a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló 
nemzeti stratégiai jelentés, az Oktatási esélyegyenlőségi munkaprogram, a Roma Integráció 
Évtizede Program, az egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiájáról szóló 
2212/2005. (X. 13.) Korm. határozat és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciákról szóló 2006/962/EK ajánlás teljesülését.  
 
A stratégiában bemutatott átfogó és specifikus célok, valamint az azok megvalósítását támo-
gató prioritási tengelyek mentén tervezett beavatkozások, beavatkozási területek az alábbiak-
nak megfelelően kapcsolódnak az említett dokumentumok, valamint a többi operatív program 
céljaihoz és beavatkozásaihoz. 
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2.5.1. Összhang a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal  

A Közösségi Stratégiai Iránymutatások a megújított lisszaboni menetrend növekedéssel és 
foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzései teljesítésének szolgálatába állítja a kohéziós politika 
eszközrendszerét. Ennek megfelelően megfogalmazza, hogy a kohéziós politika által támoga-
tott programok az alábbi három prioritás jegyében készüljenek és kerüljenek megvalósításra: 

 a tagállamok, régiók és városok vonzerejének növelése az elérhetőség javításával, 
a szolgáltatások megfelelő minőségének és szintjének biztosításával, valamint kör-
nyezetük megőrzésével, 

 az innováció és a vállalkozói szellem, továbbá a tudásalapú gazdaság növekedésé-
nek a kutatási és innovációs képességekkel – ideértve az új információs és kom-
munikációs technológiákat – történő ösztönzése, valamint 

 több és jobb munkahely oly módon történő megteremtése, hogy több embert von-
zanak a foglalkoztatás vagy a vállalkozói tevékenység körébe, valamint fejlesztik a 
munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességét, és növelik a humán-
erőforrásba történő beruházásokat. 

 
Ezek közül a TIOP műveletei – számos egyéb operatív program, elsősorban a TÁMOP be-
avatkozásaival közösen – közvetlenül is hozzájárulnak a „több és jobb munkahely” megte-
remtéséhez, miután megalapozzák az érintett intézményrendszerek hatékony működését, és 
biztosítják a tartalmi fejlesztésekhez nélkülözhetetlen infrastrukturális hátteret. Az oktatási, 
szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztésének fontosságára a 3. iránymutatás leírása 
nevesítve is felhívja a figyelmet. A 3. prioritási tengely – a TÁMOP 1. és 2. prioritási tenge-
lyével együttműködve – közvetlenül hozzájárul a „Több ember bevonása és megtartása a fog-
lalkoztatásba és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése” (3.1. iránymutatás) és „A 
munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiac rugalmassá-
gának fokozása” törekvés teljesüléséhez (3.2. iránymutatás). A 2. prioritási tengely egészség-
ügyi fejlesztései – miután a foglalkoztathatóság növelésének alapvető feltételei – elválasztha-
tatlanok a foglalkoztatási és szociális beavatkozásoktól, így szintén a 3.1. iránymutatás meg-
valósulását támogatják. Csak a TIOP 1. prioritási tengelyének fejlesztéseivel tudnak sikeresek 
lenni a TÁMOP 3. és 4. prioritási tengelyének beavatkozásai, amelyek „A humánerőforrásba 
való beruházás növelése a jobb oktatás és képzés révén” célkitűzés (3.3. iránymutatás) meg-
valósításáért felelősek. A TIOP beavatkozásai – elsősorban az 1. prioritási tengely – közvetet-
ten hozzájárulnak „az innováció és a tudásalapú gazdaság” növekedését szolgáló iránymuta-
tás sikeréhez. 
 
A TIOP prioritási tengelyeinek kapcsolódását a CSG iránymutatásaihoz az alábbi táblázat 
mutatja: 
 

A TIOP prioritási tengelyei 
és indikatív műveletei A CSG iránymutatásai 

1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
1.1. Az iskolarendszerű oktatás 

informatikai fejlesztése – 
az „Intelligens iskola” 

 3.3. A humánerőforrásba való beruházás növelése a jobb 
oktatás és képzés révén 
- A humánerőforrásba történő beruházások körének ki-

terjesztése és fejlesztése 
- Az oktatási és képzési rendszerek átalakítása az új 

versenykövetelményekre adott válaszként 
 2.3. A mindenki számára megvalósuló információs társada-

lom ösztönzése (közvetett kapcsolat) 
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- Az IKT-infrastruktúra elérhetőségének biztosítása 

1.2. Az oktatási és a kulturális 
intézmények együttműkö-
dését támogató infrastruk-
túra fejlesztése 

 3.3. A humánerőforrásba való beruházás növelése a jobb 
oktatás és képzés révén 
- A humánerőforrásba történő beruházások körének ki-

terjesztése és fejlesztése 
- Az oktatási és képzési rendszerek átalakítása az új 

versenykövetelményekre adott válaszként 
1.3. A szolgáltató és kutatási 

infrastruktúra fejlesztése a 
felsőoktatásban 

 2.1. A kutatás és technológiai fejlesztésbe történő beruhá-
zás növelése és célirányosabbá tétele 
- A vállalkozások közötti, valamint a vállalkozások és 

állami kutatási/szolgáltató/oktatási intézmények kö-
zötti együttműködés megerősítése 

- A K+F-kapacitás kiépítésének megerősítése, ideértve 
az IKT-t, a kutatási infrastruktúrát és a humánerőfor-
rást a jelentős növekedési képességgel rendelkező te-
rületeken 

 2.3. A mindenki számára megvalósuló információs társada-
lom ösztönzése (közvetett kapcsolat) 
- Az IKT-infrastruktúra elérhetőségének biztosítása 

2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
2.1. A járóbeteg-szakellátó há-

lózatok fejlesztése 
 3.5. Az egészséges munkaerő fenntartásában nyújtott segít-

ség 
- Az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pót-

lása 
 3.1. Több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásba 

és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése 
- A teljes életpályán átívelő munkaszemlélet kialakítá-

sának ösztönzése 
2.2. A fekvőbeteg-szakellátás 

intézményrendszerének 
felkészítése a struktúravál-
tásra 

 3.5. Az egészséges munkaerő fenntartásában nyújtott segít-
ség 
- Az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pót-

lása 
 3.1. Több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásba 

és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése 
- A teljes életpályán átívelő munkaszemlélet kialakítá-

sának ösztönzése 
2.3. Információtechnológiai fej-

lesztések az egészségügy-
ben 

 3.5. Az egészséges munkaerő fenntartásában nyújtott segít-
ség 
- Az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pót-

lása 
 2.3. A mindenki számára megvalósuló információs társada-

lom ösztönzése (közvetett kapcsolat) 
- Az IKT-infrastruktúra elérhetőségének biztosítása 

3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 
3.1. A munkaerő-piaci részvé-

telt támogató szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesz-
tése 

 3.1. Több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásba 
és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése 
- A munkaerőpiac igényeihez való fokozottabb alkal-

mazkodás 
 3.2. A munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképes-

ségének és a munkaerőpiac rugalmasságának fokozása 
 3.3. A humánerőforrásba való beruházás növelése a jobb 
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oktatás és képzés révén 
- A humánerőforrásba történő beruházások körének ki-

terjesztése és fejlesztése 
- Az oktatási és képzési rendszerek átalakítása az új 

versenykövetelményekre adott válaszként 
3.2. A társadalmi befogadást 

támogató infrastruktúra fej-
lesztése 

 3.1. Több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásba 
és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése 
- A teljes életpályán átívelő munkaszemlélet kialakítá-

sának ösztönzése 
 3.5. Az egészséges munkaerő fenntartásában nyújtott segít-

ség 
- Az egészségügyi infrastruktúra hiányosságainak pót-

lása 
 

2.5.2. Összhang az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval 

Az Országgyűlés által 2005 novemberében elfogadott Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 
(OFK) meghatározza hazánk hosszú távú fejlesztéspolitikájának stratégiai céljait. Az OFK 
célul tűzte ki, hogy „2050-re Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országa 
legyen, ahol nő az életszínvonal, javul az életminőség, ahol a jelenleginél lényegesen több a 
munkahely, magasabbak a jövedelmek, biztonságosabb, tisztább és jobb minőségű a lakókör-
nyezet, egészségesebb és hosszabb az élet”. 
 
Az OFK az európai uniós fejlesztési irányokkal összhangban határozza meg Magyarország 
középtávú stratégiai céljait, amelyek a következők: a gazdaság versenyképességének tartós 
növekedése, a foglalkoztatás bővülése, a versenyképes tudás és műveltség növekedése, a né-
pesség egészségi állapotának javulása, a társadalmi összetartozás erősödése, a fizikai elérhe-
tőség javulása, az információs társadalom kiteljesedése, a természeti erőforrások és a környe-
zeti értékek védelme és fenntartható hasznosulása, valamint a kiegyensúlyozott területi fejlő-
dés. 
 
A „Befektetés az emberbe” prioritáscsoport elemei: 

 A munkavállalók és a szervezetek (vállalkozások, közigazgatás, civil szektor) al-
kalmazkodóképességének javítása az egész életen át tartó tanulás megvalósítása 
révén; 

 Az oktatási és képzési rendszerek tartalmi és szervezeti fejlesztése, folyamatos 
összehangolása a munkaerőpiac igényeivel; 

 A munkaerőpiacra való belépés és visszatérés ösztönzése és segítése, a foglalkoz-
tathatóság javítása; 

 A társadalmi és területi zárványok oldása; 
 Az oktatáshoz, képzéshez és műveltséghez való hozzáférés, az esélyegyenlőség 

feltételeinek javítása; 
 A társadalmi és kulturális tőke erősítése; 
 Korszerű népegészségügyi szakmapolitika kialakítása; 
 Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetének és működésének korszerűsítése; 
 A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése. 

 
Az aktivitás növelése, az emberi erőforrások, az emberi és társadalmi tőke fejlesztése kiemelt 
szerepet kap a dokumentumban, így megfelelő stratégiai megalapozást biztosít a TIOP fej-
lesztéseihez. 
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2.5.3. Összhang az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv foglalkoztatás-orientált stratégiájának fókuszában az 
alábbi területek állnak: 
 
A Terv a foglalkoztatás bővítését 

 az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci aktivitásának nö-
velésével, 

 a munkaerő-kereslet bővítésével, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösz-
tönzésével, valamint 

 a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztésé-
vel kívánja elérni. 

 
A Társadalmi megújulás OP-vel összhangban a TIOP átfogó célja is a munkaerő-piaci aktivi-
tás növelése, így a program az ÚMFT egyik fő törekvéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez 
elsősorban az emberi erőforrások kínálati oldalára ható beavatkozások által fog hozzájárulni. 
 
A foglalkoztathatóságot és az aktivitás növekedését támogató foglalkoztatás-orientált célok 
mellett az ÚMFT tartós növekedési célkitűzései is feltételezik a humánerőforrás minőségének, 
illetve a gazdaság által felhasználható humánerőforrás-fejlesztési intézményrendszerének javí-
tását. Ezek például a tudásgazdaság erősítése vagy a termelékenység humán tényezőjének a 
növelése, de az ÚMFT területfejlesztést, illetve korszerű technológiák széles körű elterjeszté-
sét megfogalmazó céljai is szervesen kapcsolódnak az operatív programhoz, ugyanis ezek 
nem megvalósíthatóak az emberi erőforrás tényező figyelmen kívül hagyásával: 
 
A Terv a tartós növekedést: 

 a versenyképesség javításával, ezen belül 
- a tudásgazdaság és az innováció erősítésével, 
- a termelékenység növelésével; 

 a gazdaság bázisának szélesítésével, ezen belül 
- a területfejlesztéssel, 
- a tőkebevonási képességek fejlesztésével, 
- piacbővítéssel, 
- a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódással, 
- a korszerű technológiák széles körű elterjesztésével kívánja elérni. 

 
A TIOP beavatkozásai a versenyképesség növelését célzó tényezőkre közvetetten hatnak, el-
sősorban a tudásgazdasághoz és az innovációhoz nélkülözhetetlen megfelelő humánerőforrás 
fejlesztéséhez szükséges háttér biztosításával. 
 

2.5.4. Összhang a Nemzeti Akcióprogrammal 

Az EU lisszaboni folyamatához kapcsolódó Nemzeti Akcióprogram célja: a gazdasági növe-
kedés segítése a jelenleg is foglalkoztatottak által előállított érték (termelékenység) növelésén, 
illetve ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak számának bővülésén keresztül. A program ki-
mondja, hogy „Az ország az uniós forrásokat oly módon fogja felhasználni, hogy az a lehető 
legteljesebb mértékben hozzájáruljon a munkaerő-piaci helyzet javulásához, a munkaerő mi-
nőségének javításához, a munkalehetőségek bővüléséhez.” Egyúttal kiemelt cél a makrogaz-
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dasági stabilitás segítése és az államháztartás hiányának csökkentése. Ehhez a rossz struktúrá-
ban, pazarlóan működő állami finanszírozású humán közszolgáltatások rendszereinek (okta-
tás, egészségügy, munkaügyi és szociális ellátórendszer, kulturális intézményhálózat) moder-
nizációja, tevékenységeik racionalizálása, és működésük hatékonyabbá tétele szükséges. Az 
Akcióprogram a 2005 és 2008 közötti periódusra fogalmaz meg intézkedéseket, ezáltal mind 
az I. Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának utolsó, mind pedig az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv végrehajtásának első éveit lefedi. 
 
A TIOP beavatkozásai az Akcióprogram alábbi területein kapcsolódnak közvetlenül vagy 
közvetetten a lisszaboni folyamat hazai törekvéseihez, azaz a gazdasági növekedés és a fog-
lalkoztatás bővítésének ösztönzéséhez, továbbá az államháztartás hiányának csökkentéséhez: 
 
Közoktatás: 

 esélyegyenlőséget biztosító, korszerű közoktatás megteremtése; 
 az oktatás általános színvonalának emelése az infrastrukturális feltételek, az okta-

tás tartalmának és az intézmények működési hatékonyságának javításával; 
 versenyképes, jó minőségű oktatást nyújtó intézményrendszer kialakítása a felső-

oktatásban és a képzés munkaerő-piaci igényekhez közelítése; 
 a felsőoktatás területén hatékonyan és átláthatóan gazdálkodó, professzionálisan 

„igazgatott” intézményrendszer kialakítása. 
 
Szakképzés és felnőttképzés átalakítása: 

 állami képzési kapacitások regionális koordinációjának megteremtése; 
 a szak- és felnőttképző intézmények integrációja a költséghatékonyság növelése 

érdekében. 
 
Kutatás-fejlesztés és innováció: 

 a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az infrastruktúra fejlesztése; 
 az üzleti szféra, a kutatóintézetek, s az egyetemi kutatóhelyek közötti együttműkö-

dések ösztönzése, a technológia-transzfer és a technológia- és tudás-intenzív 
működőtőke-befektetések serkentése. 

 
Egész életen át tartó tanulás: 

 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére irányuló hosszú távú elképzeléseit a 
kormány az egész életen át tartó tanulás stratégiájáról és annak végrehajtásáról 
szóló 2215/2005 (X. 13.) sz. határozatában rögzítette, a feladatok végrehajtásához 
ütemtervet rendelt. 

 
Az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása: 

 az oktatási és kulturális kapacitásokkal és az oktatás humán erőforrásaival való ha-
tékonyabb gazdálkodás feltételeinek megteremtése; 

 az oktatási irányítás hatékonyságának és átláthatóságának javítása; 
 az oktatás és a kulturális intézmények partneri együttműködésének erősítése; 
 intézményértékelési, tanulói teljesítménymérési, minőségbiztosítási és ágazati mi-

nőségértékelési tevékenységek összekapcsolt, rendszerszerű működése; 
 a pálya-tanácsadási, pályaorientációs és pályakövetési rendszerek intenzív fejlesz-

tése, és a munkaerő-piaci információs rendszerekkel történő összekapcsolása. 
 
Egészségügy: 
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 az intézmény és ellátórendszer strukturális átalakítása, a felügyeleti rendszer meg-
teremtése; 

 szolgáltatáselvű, az uniós normákhoz illeszkedő és korrupciómentes ellátórendszer 
kialakítása, amely magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-
megelőző ellátásokat biztosít. 

 
Aktív munkaerő-piaci politikák szerepének megerősítése: 

 integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer kialakítása, ami lehetővé 
teszi, hogy a foglalkoztatási szolgáltatások a regisztrált munkanélkülieken túl az 
inaktív népesség bizonyos csoportjait is elérjék, elősegítve az álláskeresési aktivi-
tás növekedését. 

 
Kultúra: 

 az információs társadalom kiépítése érdekében kiemelkedően fontos értékek, do-
kumentumok, adatbázisok, szolgáltatások digitális környezetbe történő átmentésé-
re, digitális megőrzése, illetve elérhetővé tétele. 

 
A TIOP – az Akcióprogrammal összhangban – a foglalkoztatottság bővítésére, a növekedésre, 
a társadalmi összetartozás erősítésére és a valós konvergenciára törekszik. A Nemzeti Akció-
programban vázolt intézkedések előrehaladásáról Magyarország – a többi EU-tagállamhoz 
hasonlóan – az Európai Bizottság kezdeményezésére 2006 szeptemberében jelentést készített. 
A TIOP intézkedéseit az előrehaladási jelentésben foglaltak figyelembevételével fogalmaztuk 
meg. 
 

2.5.5. Összhang a Szociális védelemről és a társadalmi összetartozásról szóló 
nemzeti stratégiai jelentéssel 

A Szociális védelemről és társadalmi összetartozásról szóló nemzeti stratégiai jelentés az EU 
Lisszaboni stratégiájának szociális pillérét képező nyitott koordinációs módszer keretében 
elkészítendő dokumentum, amely meghatározza azokat a hazai intézkedéseket, amelyeket a 
kormányzat 2006-2008 között a társadalmi összetartozás erősítése, valamint a nyugdíjrend-
szer, az egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolási rendszer minőségének és hozzáférhe-
tőségének javítása, valamint pénzügyi fenntarthatósága érdekében tenni kíván. A hazai finan-
szírozású programok, intézkedések mellett a jelentés az I. NFT keretében végrehajtott tevé-
kenységeket, valamint az ÚMFT-ben szereplő intézkedéseket is tartalmaz. 
 
A jelentés társadalmi összetartozásról szóló fejezetének mindhárom prioritása kapcsolódik a 
TIOP-hoz: 

 A munkaerő-piaci befogadás erősítése, az inaktivitás csökkentése prioritás el-
sősorban a TIOP-ban tervezett integrált szociális és munkaügyi ellátórendszerhez 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre, a komplex rehabilitációval kapcsolatos 
infrastrukturális fejlesztésekre, valamint az oktatás és szakképzés fejlesztésére tá-
maszkodik. 

 A területi és lakhatási hátrányok mérséklése prioritás támaszkodik a bentlaká-
sos szociális intézmények modernizációjával, valamint a többfunkciós kis- és 
mikrotérségi központokkal kapcsolatos fejlesztésekre, valamint az akadálymentesí-
téssel kapcsolatos TIOP tevékenységekre. 

 Az egészségügyi ellátórendszerről szóló fejezet a TIOP-ból tervezett egészség-
ügyi strukturális reformokkal összhangban van, részben azokat tartalmazza. 
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2.5.6. Összhang az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásaiból megvalósuló Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv kiegészítő jellegű támogatásokat nyújt a humán-
erőforrás-fejlesztés infrastrukturális hátterének fejlesztéséhez a vidéki térségekben. A 2007. 
február 17-én a kormány által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
keretében a kultúra területén többek közt a vidéki térségekben, megvalósuló alapszolgáltatá-
sok infrastrukturális hátterének fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése, a 
turisztikai tevékenységek ösztönzése területén tervezett beruházások szerepelnek. Ezen intéz-
kedések az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lélekszámmal vagy 100 fő/km2-nél alacso-
nyabb népsűrűséggel rendelkező, nem városi településeket támogatja. 
 
A TIOP sem turisztikai tevékenységekre, sem az épített örökség település-rehabilitáció jellegű 
megújítására nem nyújt támogatást. Az alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése tekinte-
tében az ÚMVP és a TIOP közös célja a meglévő közművelődési intézményhálózatra épülő 
közösségi szolgáltatásfejlesztés, melynek keretében multifunkcionális, integrált közösségi 
központok jönnek létre. Míg az ÚMVP a fent részletezett falusi térségekben kíván integrált 
közösségi központokat létrehozni, a TIOP a hat „konvergencia” régió megyei jogú városaiban 
tervez hasonló, de nagyobb léptékű és egyenként nagyobb hatókörű beruházásokat. Az 
ÚMVP keretében létrejövő kistelepülési multifunkcionális, integrált közösségi központok 
szolgáltatásaihoz kapcsolódik a TIOP által támogatandó – a vidéki térségek településeit is 
érintő – országos könyvtári rendszerek szolgáltatásainak kiterjesztése is, a könyvtári szolgál-
tatások infrastrukturális hátterének megteremtésével. (Az így létrejövő, megújuló kulturális-
közösségi intézményrendszer tartalomszolgáltatását a TÁMOP beavatkozásai biztosítják.) 
 

2.5.7. Összhang Az egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiájával 

Az egész életen áttartó tanulásnak a közös európai szakmapolitikai elvekre, módszertani kere-
tekre és tapasztalatokra alapozott magyarországi stratégiája (2212/2005. (X. 13.) számú 
Korm. határozat) számításba veszi a hazai oktatáshoz, képzéshez általában a tanuláshoz kap-
csolódó legfontosabb specifikus gazdasági, szociális és pedagógiai kérdéseket, megszólítja 
valamennyi lehetséges partnerét, egységes rendszerré integrálja a kapcsolódó részpolitikákat, 
és következetesen épít az érintett tárcák és társadalmi-szakmai partnerek által készített ágazati 
és alágazati, szakterületi fejlesztési elgondolásokra.  
 
A stratégia által azonosított prioritások, beavatkozási területek és szakmapolitikai eszközök 
lefedik az oktatás és képzés területén előirányzott reformokat, de sokban hozzájárulnak az 
alkalmazkodóképesség fejlesztéséhez, az egészségi állapot javításához is. Nem csak az aktivi-
tás és a munkaerő-piaci részvétel növelése a fejlesztések fő célja, hanem a tanulás kultúrájá-
nak meghonosítása is, ami magában foglalja a társadalmi integrációt, kohéziót, valamint az 
általános jólét növelésének törekvését is. 
 
Az egész életen át tartó tanulás stratégiája rögzíti, hogy „ahhoz, hogy az egyén számára a ta-
nulás az élet bármelyik szakaszában és pillanatában, bármelyik élethelyzetben valós és elérhe-
tő lehetőség legyen, elengedhetetlen az egész életen át tartó tanulás egységes rendszerként 
való értelmezése. Ez a holisztikus megközelítés egyebek mellett azt igényli, hogy a különböző 
oktatási és képzési formák, illetve szintek szervesen egymásra épülve mindenkor olyan kész-
ségek és tartalmak elsajátítását biztosítsák, amelyek az egyént nem csak a rendszerben való 
lineáris előrehaladásra teszik alkalmassá, hanem lehetővé teszik a különböző tanulási formák 
közötti rugalmas átjárást is.” 
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Az egész életen át tartó tanulás stratégiája az ország humánerőforrás-fejlesztésének egyik leg-
fontosabb kereteként az elkövetkező években megszabja az oktatás és a képzés fejlesztésének 
fő irányait, a formális, informális és nem-formális tanulási rendszerek összekapcsolását, és 
eredményesen segíti a gazdaság által támasztott követelményeknek való jobb megfelelést. A 
társadalmi és regionális esélykiegyenlítés fokozott támogatása révén segíti az emberi erőfor-
rásokban rejlő tartalékok hatékony kiaknázását, egyidejűleg erősíti a társadalmi kohéziót. A 
nem-formális tanulás körébe sorolja a legtöbb munkahelyi tréninget, valamint a közművelő-
dési intézmények, munkaerő-fejlesztő- és képzőközpontok által szervezett tanfolyamok, 
nyelvtanfolyamok stb. látogatását, a magánórákat, tanodákat, illetve a roma közösségi házak-
ban folyó tevékenységet. (A PISA és más nemzetközi eredményvizsgálatok is megerősítik, 
hogy hazánk esetében különösen erős a tanulói teljesítmény és a családi-társadalmi háttér ösz-
szefüggése, ami arra utal, hogy az iskola nem tudja kompenzálni a társadalmi különbségekből 
eredő szocio-kulturális hátrányokat, illetve újratermeli azokat.) A fejlesztési célok megalapo-
zásához átfogó keretet és tartalmi indoklást egyaránt megfogalmaz a dokumentum, a közmű-
velődési intézményrendszer kiemelt fontosságát a felnőttképzésben hangsúlyosan említi. 
 
A Társadalmi infrastruktúra operatív program keretében a humán szolgáltatások fizikai és 
műszaki infrastruktúráját fejlesztjük, támogatva az oktatási és kulturális intézmények közötti 
együttműködés útjainak kiépítését, a jelenlegi esetleges együttműködések erősítése és általá-
nossá tétele, a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szélesítése érdekében, amennyi-
ben szükséges, a két intézményrendszer fizikai infrastruktúrájának integrálásával. Az egyes 
kulcskompetenciák elsajátításán túl az oktatási és kulturális intézményrendszer közötti 
együttműködés fejlesztésével érhető csak el a tanulni tanulás, az interperszonális és állampol-
gári készségek, valamint az általános műveltség erősítése. 
 

2.5.8. Összhang az Oktatási esélyegyenlőségi munkaprogrammal 

A magyar oktatáspolitika legfontosabb prioritása az oktatás szelekciós mechanizmusainak 
visszaszorítása, a – különösen a roma tanulókkal szembeni – diszkrimináció csökkentése; 
összességében az oktatás esélyteremtő mivoltának erősítése. Az oktatási esélyegyenlőségi 
munkaprogram – a Kormányprogramban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően – az 
egyenlőtlenségeket mérséklő, befogadó közoktatási rendszer megteremtését tűzi ki célul, 
meghatározva az esélyegyenlőség-elvű fejlesztési irányokat, célcsoportokat, a fejlesztési cé-
loknak megfelelő eszközöket, stratégiai beavatkozási pontokat. A munkaprogram komplexen 
kezeli az esélyegyenlőtlenség problémáját. Legfontosabb fejlesztéspolitikai pillére, hogy a 
központi és uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést a különböző (régiós, kistérségi és 
települési) szinteken kötelezően megalkotandó esélyegyenlőségi programokhoz rendeli. 
 
A ROP-ok (iskolafelújításhoz), a TIOP (eszközbeszerzéshez) és a TÁMOP (képzésekhez, 
tartalomfejlesztéshez) kizárólag akkor nyújt támogatást közoktatási intézmények és fenntartók 
számára, ha az oktatási intézmény, illetve fenntartója megfelelő korrekciós eljárásokat, be-
avatkozásokat tervez az oktatási esélyegyenlőség előmozdítására, és azok megvalósítását a 
projekt ideje alatt megkezdi. 
 

2.5.9. Összhang a Roma Integráció Évtizede Programmal 

A Roma Integráció Évtizede Program (RIÉP) részben hazai költségvetési, részben uniós for-
rásaiból megvalósuló program, így az ÚMFT céljaival és beavatkozásaival való összhang 
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biztosított. A program elsődleges célja, hogy felgyorsítsa a romák társadalmi és gazdasági 
integrációját, és egyben hozzájáruljon a romákról alkotott kép pozitív irányú átalakulásához. 
A RIÉP a nemzeti roma stratégiák kialakítását, összehangolását, akciótervek kidolgozását és 
azok megvalósulásának ellenőrzését, a romaügy iránti nagyobb figyelmet és elkötelezettséget 
jelent. 
 
A RIÉP nyolc közép- és kelet-európai ország (Horvátország, Bulgária, Románia, Macedónia, 
Csehország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Magyarország) összefogásával létrejött nemzet-
közi együttműködés, amelynek eredményeként a résztvevő országok – a közösen megfogal-
mazott keretek között – maguk alakítják ki a program időszakára (2005-2015) vonatkozó stra-
tégiai tervüket. A célprogramok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések 
kijelölése) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, alacsony 
iskolai végzettség stb.) – illetve ezek metszete – alapján határozzák meg a legfontosabb intéz-
kedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a roma kisebbség valós társadalmi és gazda-
sági integrációját. 
 
A résztvevő országok Nemzeti Cselekvési Tervekben határozták meg a Program prioritásai 
mentén a nemzeti prioritásokat, célfeladatokat. A Nemzeti Cselekvési Tervben hazánk a hori-
zontális célterületek (jogegyenlőség érvényesítése, roma nők társadalmi esélyeinek növelése, 
monitoring) mellett a Program tematikus prioritásaira reflektáló célokat is meghatározott:  

 integrált oktatás kiterjesztése, deszegregáció, a romák képzettségi szintjének növe-
lése; 

 romák munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítése, képzések, 
átképzések és a foglalkoztathatóság növelésének segítségével; 

 a romák egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférésük biztosítása; 

 roma telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációja; 
 a közművelődés szerepének erősítése a roma gyermekek és fiatalok felzárkóztatá-

sa, kompetencia-fejlesztése terén. 
 
A fejlesztések tervezése és megvalósítása során a forrásokhoz való hozzáférés feltétele a lak-
hatási és iskolai szegregáció megszüntetése. A programhoz kapcsolódó magyar stratégiai terv 
országgyűlési határozatban került elfogadásra.  
 
A TIOP beavatkozásai különösen segítik a RIÉP alábbi célfeladatainak teljesülését: 
 
A TIOP prioritási tengelyei A RIÉP célfeladatai 

Az oktatási infrastruktúra fejlesz-
tése 

Az oktatás területére vonatkozó feladatok közül: 
 1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása 

a roma gyermekek számára a közoktatásban 
 6. A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét segítő 

iskolán kívüli alternatív módszerek elterjesztése és a hátrá-
nyos helyzetű fiatal felnőttek közoktatásba és/vagy alternatív 
oktatásba való bekapcsolódásának ösztönzése 

Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

Az egészségügy területére vonatkozó feladatok közül: 
 1. Az egészségügyi és szociális ellátásban a szabad kapacitá-

sok (betöltetlen állások) kihasználása érdekében ösztönző 
rendszer kialakítása a romák által sűrűn lakott területeken 

 2. A romák egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvétel-
ének megerősítése, a korábban megtett lépések továbbvitele 

A munkaerő-piaci részvételt és a A foglalkoztatás területére vonatkozó feladatok közül: 
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társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 

 2. A munkaügyi szervezet humánszolgáltatásihoz való hozzá-
férés érdekében erősíteni szükséges a roma foglalkoztatás-
szervező menedzseri hálózatot 

 8. Foglalkoztatást elősegítő központi és decentralizált komp-
lex programokat kell megvalósítani elsődlegesen a hátrányos 
helyzetű kistérségekben élő romák foglalkozatási helyzetének 
javítása érdekében, a cigány kisebbségi önkormányzatokkal 
és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. 

 
 

2.6. KAPCSOLÓDÁS AZ ÁGAZATI REFORMOKHOZ 

Az OP – a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogrammal és a Konvergencia Programmal összhang-
ban – számos intézkedésével hozzájárul a makrogazdasági célok eléréséhez. Az egészségügyi 
és oktatási reform támogatása középtávon a költségvetési hiány csökkentését eredményezi. A 
strukturális reformok támogatása mellett a TIOP elősegíti az önkormányzati feladatellátás 
újraszervezését a regionális és kistérségi szint erősítésével. A közszolgáltatások infrastruktú-
rájának racionális modernizációjával támogatja a gazdaságos üzemméret kialakítását. 
 

2.6.1. Az egészségügyi reform 

Az egészségügyi reform célja a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer 
kialakítása, amely magasabb átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző 
ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. A jelenlegi egészségügyi ellátórendszer szerkezete nem 
áll összhangban az elvégzendő feladatokkal, ezért elkerülhetetlen az intézmény- és ellátórend-
szer strukturális átalakítása. Az ágazati reform lépéseinek megtervezéséhez az uniós források 
felhasználását is meglapozó tanulmányok szolgáltattak hátteret. 
 
A Kormány legfontosabb célja, hogy rövid- és hosszú távú intézkedések megvalósításával a 
tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági teljesítmény 
és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek, zárkózzanak fel az Európai 
Unió legfejlettebb országaihoz. A tartós növekedés alapvető feltétele, hogy a munkavállalási 
korú népesség munkaképességét, egészségét megőrző minél nagyobb hányada dolgozzon. Az 
alacsony foglalkoztatás a népesség kisebb hányadát jelentő adó- és járulékfizetőkre hárítja a 
közszolgáltatások és ellátások finanszírozásának terheit, szűk korlátok között tartja az állam-
háztartás bevételeit, miközben növeli a terheit, mindenekelőtt a társadalombiztosításra és álta-
lában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat. A demográfiai folyamatokat figyelembe vé-
ve, a népesség várható elöregedése az államháztartás jövőbeli kiadását tovább növeli, amit 
egyre kisebb számú adó- és járulékfizetőnek kellene fedeznie. A gazdaságpolitikának ezért 
már ma erre is gondolva kell megtennie azokat a reformlépéseket, amelyekkel évtizedek múl-
va is finanszírozhatóak lesznek a nyugdíj-, az egészségügyi és az ápolási kiadások, fenntartha-
tó rendszerek jönnek létre. 
 
Az egészségügyi rendszer hosszú távú, 2020-ig meghatározó fejlesztési stratégiai dokumen-
tuma, a széleskörű szakmai és társadalmi partneri egyeztetések során 2006-ban kialakított 
Egészségügyi Fejlesztési Koncepció meghatározta az egészségügyi rendszer fejlesztésének, 
az egészségügyi reform fő beavatkozási területeit: 

 Korszerű, egészség-központú egészségpolitika kialakítása; 
 A népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése; 
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 Az ellátórendszer szerkezetének és működésének beteg-központú korszerűsítése; 
 Az egészségügyi forrásképző és -elosztó rendszerek korszerűsítése; 
 Egészségügyi informatika és egészségkommunikáció fejlesztése;  
 Humán erőforrás fejlesztése. 

 
Az egészségügyi reform célja, hogy a szolgáltatás színvonala növekedjék, a hozzáférés egyen-
lőtlenségei mérséklődjenek és az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával fenntartható 
mértékűek maradjanak. Az intézkedések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növeke-
dését, a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával a 
szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének növelését segítik elő. A megvalósuló 
infrastruktúrafejlesztés célja, hogy megteremtse a tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a struktúra-
váltást követően egy modern ellátórendszer alakuljon ki. Ez biztosítja, hogy az ellátórend-
szerben a megelőzés, gyógyítás (feltételrendszerek), valamint a gyógyulás (szakterületek mo-
duláris rendszere) egységes és integrált rendszere sikeresen kialakíthatóvá váljon, és komple-
xitásánál fogva képes legyen szolgálni a magas szintű betegközpontú ellátást. 
 
A biztosítási elv erőteljesebb érvényesítésével az egészségügyi szolgáltatások igénybevétel-
ének feltétele a biztosítotti jogviszony vagy más erre jogosító és nyilvántartott állapot meglé-
te, és az esedékes járulék megfizetése. A biztosítási elv érvényesítése mellett szükséges az 
egészségügyi intézményrendszer működési hatékonyságának növelése. Ennek eszközei: 

 A kihasználatlan vagy ésszerűtlenül működtetett túlzott aktív fekvőbeteg kapacitá-
sok megszüntetése és átalakítása krónikus, járóbeteg vagy ápolási kapacitássá;  

 A gyógyszertámogatások esetében a felírási szokások megváltoztatása, az ár-, a 
támogatási és a térítési rendszer átalakítása. 

 
Az ellenőrzési rendszer megerősítése keretében szakmai és finanszírozási protokollok 
(betegutak) érvényesítésére kerül sor a szolgáltatások igénybevételének és nyújtásának éssze-
rűsítése érdekében, létrejön a protokollok szerinti működés ellenőrzését és fogyasztóvédelmi 
feladatokat is ellátó egészségbiztosítási felügyelet. 
 
A szerkezet-átalakítás alapelve, hogy minden beteg a betegségének leginkább megfelelő he-
lyen, és a hozzáférési standardoknak megfelelően jusson ellátáshoz: a kiemelt kórházak 55 
percen belül, a területi kórházak 30 percen belül, a területi járóbeteg-központok 25 percen 
belül, a mentő 15 percen belül mindenki számára elérhetőek legyenek. 
 
A reform kapcsán a jelenlegi mintegy 60 ezer kórházi ágyból közel 11 ezer aktív fekvőbe-
teg ágy szakmai alapokon történő megszűntetéséről született döntés, mert a 100 ezer főre vetí-
tett ágyszám másfélszerese az európai átlagnak. A kórházi ágyszámok eloszlása területileg 
egyenetlen, negyedük kihasználatlan. Az ágykihasználtság – azaz a működési hatékonyság – 
80%-ra emelése további 5 ezer ágy megszűntetésére biztosít lehetőséget.  
 
A kórházakban az aktív ellátás zömmel regionálisan szervezett, csúcstechnológiával felszerelt 
centrumokba koncentrálódik, amelyek egyúttal sürgősségi központként is működnek. 7 500 
korábban aktív ágy kapacitásának átcsoportosítása a krónikus ellátás (rehabilitációs osztályok, 
ápolási otthonok) és a járóbeteg-szakellátás fejlesztését segíti, részben területi sürgősségi 
ellátóhelyekké alakulnak. Új egészségügyi járóbeteg- és sürgősségi ellátóközpontok épülnek 
azokban a térségekben, ahol jelenleg nincs szakrendelő. 
 
A struktúraváltás hatására fokozatosan kiegyenlítődik a régiók között az egészségügyi szol-
gáltatások kapacitása, azaz a hozzáférési esély: a hátrányos helyzetű térségekben – az átlago-
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san rosszabb egészégi állapotú lakosság a lakosságközeli ellátások fejlesztése révén köny-
nyebben hozzáfér az egészségügyi ellátásokhoz. Így a struktúraváltás hozzájárul a területi 
kiegyenlítődés és társadalmi kohézió erősítéséhez. Az aktív fekvőbeteg-ellátás túlsúlya meg-
szűnik, a felesleges vagy párhuzamos kapacitások krónikus ellátássá, járóbeteg- és otthoni 
ellátásokká alakulnak. Egy kórházi ágyra, azaz a betegek ellátására több pénz jut. Nő és egy-
ségesül az ellátás és az ellátórendszer színvonala, felszereltsége, kulturáltsága. A beteg meg-
felelő szaksegítséggel „közlekedik” az ellátórendszerben: alapvetően a háziorvos szervezi az 
ellátását, de választásában széleskörű információk segítik. 
 
Az átalakítás révén az időszak végére összességében mintegy 280 milliárd forintnyi forrás 
szabadul fel, amely a 2013-as becsült GDP 0,75%-a. Ez az összeg – másképp kifejezve – a 
fejlesztések elmaradása esetén jelentkező aktív fekvőbeteg-ellátási finanszírozási igény 36%-
a.  A felszabaduló forrás az aktív kórházi ellátás kiváltó fejlesztendő területek működési fi-
nanszírozására fordítható, így biztosítva az átszervezett, hatékony ellátórendszer fenntartható 
működését. 
 
Az ellátórendszer struktúraváltása a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb és hatásosabb 
felhasználását eredményezi, mely mind a demográfiai, mind a munkaerő-piaci helyzet javulá-
sa irányába hat, valamint növeli az ország és az ágazat versenyképességét és a fenntarthatósá-
got. A korai halálozás csökkenésével a munkaképes korú lakosság létszáma növekszik, míg az 
egészségi állapot javulása a rokkanttá nyilvánítások számának, valamint az ápolási díjban 
részesülők számának csökkenésén keresztül az aktivitási rátára, a betegségben töltött idő 
csökkenésével a gazdaság növekedésére van pozitív hatással. Az intézkedések révén az ellá-
tásban jelen lévő területi, szociális egyenlőtlenségek mérséklődnek, a fogyatékossággal élő 
emberek esélyei növekednek. 
 
Az operatív program keretében a reform lépései közül az egészségügyi ellátórendszer szer-
kezet-átalakítása kap támogatást, ezen belül a regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fej-
lesztése, a fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra, 
valamint a kapcsolódó információtechnológiai fejlesztések. 
 
A 2006. év során a reform célok közül megvalósításra került (a megfelelő jogszabályi háttér 
kialakításával együtt): 

 az aktív kórházi kapacitások közel 25%-os csökkentése, a krónikus kapacitások 
egyidejű több mint 30%-os növelésével; 

 a gazdaságos gyógyszerrendelés szabályainak bevezetése, a gyógyszerek rendelhe-
tőségének és támogatásának megváltoztatásával; 

 a társadalombiztosítás által teljes körűen fedezett alapellátási csomag jogszabályi 
meghatározása; 

 az egészségbiztosító felügyeletét ellátó Egészségbiztosítási Felügyelet felállítása; 
 az indokolatlan lakossági kereslet visszafogása érdekében a vizitdíj bevezetése. 

 

2.6.2. Az oktatási reform 

A közoktatás jelenleg folyamatban lévő reformja az egész életen át tartó tanulás európai pa-
radigmájának szellemében három átfogó cél, nevezetesen a minőség, a hozzáférés és a haté-
konyság javítását kívánja elérni a következő évtized derekáig. A reform hármas céljának a 
megvalósításához elengedhetetlen az oktatás infrastrukturális környezetének a területi adott-
ságokhoz igazodó gyökeres korszerűsítése is. 
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E célok elérése érdekében a reform program egymást kölcsönösen kiegészítő tartalmi, szer-
vezeti és szerkezeti intézkedések sorozatának a kidolgozását és végrehajtását irányozza elő. 
Ezen intézkedések kidolgozása és bevezetése már 2004-ben megkezdődött és számos terüle-
ten már részlegesen meg is történt.  
 
A reform főbb elemei: 

 Az oktatás tartalma tekintetében a reform elsődleges célja a kompetencialapú ok-
tatás bevezetéséhez elengedhetetlen tartalmi fejlesztések megvalósítása, egyetemes 
bevezetése, és a kapcsolódó humán feltételek megteremtése (pl. pedagógusképzés, 
-továbbképzés megszervezése és lebonyolítása). A közeljövőben bevezetésre kerü-
lő Nemzeti Alaptanterv szerkezetileg és módszertanilag egyértelműen az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákra épül, és napirenden van 
a pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének a korszerűsítése is. 

 
 Az oktatás szervezete terén a reform keretében elsődlegesen olyan intézkedésekre 

kerül sor (pl. minőségirányítási, pályaorientációs rendszerek, különböző pedagógi-
ai szolgáltatások megerősítése), amelyek javítják az oktatás eredményességét, töb-
bek között a munkaerőpiaccal való kapcsolatainak az erősítésével, továbbá az ok-
tatás eredményessége területén meglévő területi különbségek mérséklésével gyö-
keresen javítják a minőségi oktatáshoz történő hozzáférést. Komplex szervezeti in-
tézkedések szolgálják majd az esélyegyenlőség elvének a pedagógiai gyakorlatban 
történő következetes érvényesítését. Az oktatás hatékonyságának a növelését cé-
lozza egyebek mellett a települések, térségek társulására alapozott ún. integrált ok-
tatási intézmények létesítésének sokoldalú ösztönzése, amelynek eredményeként 
az oktatási gazdasági hatékonyságának javulásával egyidejűleg – mindenek előtt a 
hátrányos helyzetű térségekben – lényegesen kedvezőbbek lesznek a minőségi ok-
tatáshoz történő hozzáférés feltételei. A folyamat eredményeként a jelenlegi köz-
oktatási intézményszám a fejlesztési időszak végére csökkenni fog, egyúttal nő az 
egységesen, integráltan működő intézmények száma (egységes iskola). Ezen in-
tézmények szervezetileg egységesen, a különböző típusú iskolák feladatait egysé-
ges közös és iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és követelményrendszer al-
kalmazásával látják el. Így egy intézményen belül valósulhat meg akár az óvodai, 
az alapfokú és a középfokú oktatás-nevelés is. 

 
 Az oktatás szerkezetében a legfontosabb reformértékű lépés az alapfokú oktatás 

szakaszában a kulcskompetenciák (olvasási és számolási készségek) megszerzését 
biztosítani hivatott képzés időtartamának 4-ről 6 évre történő meghosszabbítása, a 
kétszintű érettségi rendszerének a teljes körű bevezetése, amely a felsőoktatásba 
történő átmenet feltételeit javítja, továbbá az Európai Képesítései Keretrendszer-
hez kapcsolódóan a Magyar Országos Képesítési Keretrendszer kidolgozása a kép-
zési szintek és formák közötti jobb átjárhatóság feltételeinek megteremtése céljá-
ból.  

 
A TIOP-ban a közoktatást érintő fejlesztések közvetlenül támogatják és segítik a magyar köz-
oktatás hármas reformcéljának a megvalósítását. A különböző területeken tervezett IKT-
fejlesztések – pl. a kulcskompetenciák megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtése 
révén – nem csupán a minőségi oktatás bevezetését segítik, hanem egyidejűleg fontos szerepet 
játszanak a hozzáférés feltételeinek javításában, és hozzájárulnak az oktatás gazdasági haté-
konyságának erősítéséhez is. 
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Az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztése érdekében ugyancsak a tudáshoz és 
az azt közvetítő szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés a célja a közművelődési és 
közgyűjteményi intézményrendszer fejlesztésének, amelynek alapjait a Kormány által 
2006. december 13-án elfogadott „Kulturális Modernizációs Program” fogalmazza meg. Az 
ágazati reformtörekvéseket tartalmazó program prioritásai között szerepel a „Kultúra és okta-
tás” kapcsolatainak erősítése. Az oktatási ágazat szerepét megerősítő, a kultúra által betöltött 
informális és nem-formális képzési szerep erősítése érdekében, a program kiemeli a kultúra új 
irányainak megjelenítését az oktatásban, az oktatás és a kultúra viszonyrendszerének egymás-
hoz közelítését, valamint a hálózatközpontú gondolkodást. 
 
A felsőoktatási reformról – összhangban az EU-nak a felsőoktatás modernizációjára irányu-
ló kezdeményezéseivel és programjaival – a parlament által elfogadott Magyar Universitas 
Program és a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezett. A felsőoktatási 
reform – a Kormány 2006-2010. évekre szóló programjának, valamint tudomány- és techno-
lógiapolitikájának részeként – célul tűzte ki a magyar felsőoktatás csatlakozását az Európai 
Felsőoktatási és Kutatási Térséghez, a magyar felsőoktatás minőségének erősítését, az üzleti 
közösséggel való stratégiai partnerség megteremtését, a magyar felsőoktatási intézmények 
szervezeti, kormányzási és gazdasági autonómiájának kiteljesedését, a valódi autonómia és 
elszámoltathatóság biztosítását. 
 
E folyamat keretében 2006 végéig 134 alapképzési (BSc), 20 mesterképzési (MSc) és 17 osz-
tatlan (az alapképzési és a mesterképzési szintet is magában foglaló) szak létrehozására és 
elindítására került, illetve kerül sor. Az oktatási tárca a 2007/2008-as tanévtől egyértelmű 
iránymutatást adott a hallgatói beiskolázások arányainak meghatározásánál a matematikai, 
műszaki és természettudományi képzések súlyának növelésére. 
 
A reform megvalósításának főbb elemeit és a TIOP kapcsolódó beavatkozásait az alábbi táb-
lázat mutatja: 
 

A felsőoktatási reform főbb elemei A TÁMOP és a TIOP kapcsolódó 
beavatkozásai 

A képzés szerkezetének és tartalmának megújítá-
sa, K+F+I+O (kutatás-fejlesztés-innováció-
oktatás) tevékenység fejlesztése, az európai fel-
sőoktatási együttműködések, a mobilitás elősegí-
tése 

Komplex tartalom-, módszer és tananyagfejlesz-
tés, képzők képzése és a pedagógusképzést tá-
mogató hálózatok korszerűsítése, a matematika, 
műszaki, informatikai és természettudományos 
hallgatók számának növelése, pályakövetési 
rendszer kialakítása 

Minőségfejlesztés: keretében felsőoktatási minő-
ségirányítási rendszer kialakítása, a kiválóság 
elismerése és ösztönzése 

Felsőoktatási minőségfejlesztés kiemelt program, 
validációs rendszerek központi program, Nemzeti 
Kiválóság Program 

A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erő-
sítése 

A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő esz-
köz- és feltételrendszer kialakítása, innovatív 
kutató teamek alapkutatástól az alkalmazott kuta-
tásig terjedő projektjeinek támogatása 

A tudás társadalmi aktiválása A tudományos eredmények elismerése és 
disszeminációja 

A felsőoktatás kormányzási és gazdálkodási sza-
badságának növelése 

Adattárház alapú vezetői információs rendszer 

A felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának 
radikális javítása 

A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási in-
tézmények infrastruktúrájának fejlesztése 
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2.6.3. A nyugdíjreform 

A nyugdíjrendszer átalakításának részeként a munkaerő-piaci aktivitás növelése érdekében a 
kormány átalakítja a rokkantsági ellátások rendszerét. A részleges munkaképesség-csökkenést 
elszenvedett megváltozott munkaképességű személyek ellátását egy olyan átmeneti járadék 
váltja fel, amely megfelelő rehabilitációval kiegészítve segíti és ösztönzi a munkaerőpiacra 
való visszatérést. Ezzel párhuzamosan olyan rehabilitációs rendszert alakítunk ki, amely az 
egyént és a meglévő képességeket állítja a középpontba, és lehetővé teszi, hogy a megválto-
zott munkaképességűek hozzájussanak a képességeik és készségeik szinten tartásához és fej-
lesztéséhez szükséges szolgáltatásokhoz. A TIOP mindehhez a foglalkozási rehabilitáció és a 
minősítés rendszerének átalakításával járul hozzá (lásd 3. prioritási tengely). 
 

2.6.4. A szakképzés és felnőttképzés reformja 

A szakképzésben résztvevő tanulók száma az utóbbi években folyamatosan csökkent, miköz-
ben a szakképző intézmények számának növekedése folytatódott. A széttagolt intézményhá-
lózat költséghatékonysága alacsony. A képzési kínálat nem az adott régió munkaerő-piaci 
igényei szerint kerül kialakításra, hanem az intézmények érdekei, kapacitásai alapján (meglé-
vő tanári kar, alacsony eszközigényű képzések, stb.). Hiányosak a pályaorientációs szolgálta-
tások, és ez hozzájárul a nem tudatos pályaválasztáshoz, növeli a képzés során a lemorzsoló-
dást. Magas azoknak az aránya, akik nem abban a szakmában helyezkednek el, amelynek 
gyakorlására éveken keresztül készültek, emiatt a képzésbe befektetett közösségi források 
nem vagy nem kielégítően hasznosulnak. 
A szak- és felnőttképzés összehangolt fejlesztésének célja: 

 erősödjön a szak- és felnőttképzési rendszer a munkaerő-piaci igényekhez való al-
kalmazkodása, reagáló képessége; 

 a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakításával és fejlesztésével a 
szakképzés és felnőttképzés járuljon hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez, 
a képzésből kilépők szakmai és személyes kompetenciáival a munkáltatók elége-
dettebbek legyenek; 

 javuljon a képzési rendszer hatékonysága, a rendelkezésre álló források eredmé-
nyesebben hasznosuljanak; 

 minden szakképzettséget szerezni akaró fiatal és felnőtt számára valódi lehetőség 
legyen a saját és családja megélhetését biztosító szakmai végzettség, szakképesítés 
megszerzése. 

 

2.6.5. A munkaügyi és szociális ellátórendszer reformja  

A munkanélküli, szociális, társadalombiztosítási ellátást és szolgáltatást nyújtó intézmények 
tevékenysége jelenleg nem összehangolt. Egyes csoportok, szolgáltatások több intézményben 
is megjelennek, mások teljesen kimaradnak. Az ügyfelek kisebb hányadánál rendszeres – bár 
sokszor egyoldalú – a kapcsolat, nagy többségükről, munkaerő-piaci kötődésükről, lehetősé-
geikről és szándékaikról azonban nincsenek információk. Nem kerül sor sem segítségnyújtás-
ra, sem ösztönzésre, hiányzik az elvárás, a kényszer, a támogatás ahhoz, hogy valaha ismét 
teljes értékű munkát végezzenek. Az állástalanok jó része kényszerűen berendezkedett egy 
sajátos életstratégiára: a szociális ellátás–közfoglalkoztatás–alkalmi munka váltogatására. A 
tapasztalatok szerint ebből az életformából a jelenlegi rendszerben gyakran akkor sem képe-
sek maguk kilépni, ha van elérhető munkalehetőség. A tartósan munkanélküli, hátrányos 
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helyzetű emberek esetében hiányosak azok a szociális és rehabilitációs szolgáltatások, ame-
lyek foglalkoztathatóságukat, képezhetőségüket segítenék. 
 
Az aktivitás növelése és az álláskeresés ösztönzése érdekében 2007-től megkezdjük egy olyan 
rendszer kiépítését, amelyben a munkával nem rendelkező emberek először az elérhető állás-
lehetőségekkel, álláskeresést segítő szolgáltatásokkal találkoznak, és csak abban az esetben 
válnak jogosulttá az ellátásokra, ha nincs lehetőségük azonnal munkába állni. Az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) bázisán (a megyei rendszerből regionálissá alakuló munkaügyi 
központok és a kistérségi szinten működő helyi kirendeltségek hálózatára építve) egy közös 
belépési pontot (egyablakos rendszert) alakítunk ki, ahol minden munkavállalási korú sze-
mélynek meg kell jelennie, aki ellátást igényel. Az integrált foglalkoztatási és szociális szol-
gáltató rendszer kialakítása az ÁFSZ ügyfélkörének jelentős bővülését fogja eredményezni (a 
jelenlegi évi 1 millió fős ügyfélforgalom akár meg is duplázódhat). 
 
Ahhoz, hogy az ÁFSZ a növekvő ügyfélkörből fakadó feladatokat magas színvonalon, ered-
ményesen és hatékonyan tudja ellátni, és mindazoknak, akinek valamilyen aktív munkaerő-
piaci szolgáltatásra vagy programra van szükségük, biztosítani tudja azt, meg kell teremteni a 
szükséges infrastrukturális feltételeket. 
 
 

2.7. KAPCSOLÓDÁS EGYÉB OPERATÍV PROGRAMOKHOZ 

A Társadalmi infrastruktúra operatív program számos egyéb operatív program prioritási ten-
gelyéhez és beavatkozásához kapcsolódik. Mindenekelőtt – a legtöbb esetben kiegészítő jel-
leggel – szorosan kapcsolódva támogatja a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 
céljait és beavatkozásait, biztosítva a fejlesztések infrastrukturális hátterét. 
 
Több területen kiegészítik egymást a TIOP és a „konvergencia” célkitűzés alá tartozó régiók 
operatív programjai (ROP-ok). Minden ágazat esetében pontosan meghatározásra kerültek 
azok az elvek, amelyek mentén biztosítható a TIOP és a ROP-ok beavatkozásainak egyértel-
mű lehatárolása, illetve a fejlesztések összhangjának és logikai kapcsolódásainak megteremté-
se. Ilyen beavatkozások a közoktatási intézmények fejlesztései, az egészségügyi intézmények 
vagy a szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, amely területek lehatárolási 
elveit az alábbi pontok, illetve táblázat tartalmazza részletesen. Szoros kapcsolódás és szigorú 
lehatárolási elvek kerültek meghatározásra más ERFA-finanszírozású OP-k esetében is, így 
pl. a Gazdaságfejlesztés OP (GOP) is támogat bizonyos kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó ele-
meket. A közszolgáltatások és a közigazgatás modernizációjának támogatását szolgáló opera-
tív programok (Államreform operatív program, Elektronikus közigazgatás operatív program) 
tevékenységeihez is szorosan kapcsolódik a TIOP, mivel a humán közszolgáltatásoknak az 
ÁROP és EKOP fejlesztéseivel interoperábilis korszerűsítéséhez járul hozzá. 
 

2.7.1. Oktatás 

TIOP TÁMOP 

Közoktatás: 
1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fej-
lesztése – az „Intelligens iskola”: A TÁMOP 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása min-
denkinek prioritási tengely keretében a közokta-
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tartalmi fejlesztéseihez szükséges egységes in-
formatikai infrastruktúra megteremtése. 

tási reform jegyében végrehajtandó megújulásá-
hoz szükséges tartalmi és szervezeti fejlesztések. 

Közművelődés: 
1.2. Az oktatási és kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesz-
tése: közösségi, képzési, szolgáltatási és élmény-
funkciókat tartalmazó multifunkcionális közös-
ségi központok létrehozása a megyei jogú város-
okban és a versenyképességi pólus, illetve társpó-
lus városokban. 

A TIOP infrastruktúra-fejlesztéseire alapozott 
atipikus, nem-formális és informális képzési 
szolgáltatások fejlesztése a multifunkcionális 
közösségi központokban. 

Múzeumok, könyvtárak, digitalizálás: 
1.2. Az oktatási és kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesz-
tése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése: fizikai 
feltételek (tanulmányi raktárak és múzeumpeda-
gógiai foglalkoztatók) megteremtése a TÁMOP-
ban tervezett múzeumpedagógiai szakmai prog-
ram megvalósításához. 

Közoktatási célú múzeumpedagógiai szakmai 
program. 

A TÁMOP-ban megvalósuló digitalizált kulturá-
lis örökségi értékekhez (elsősorban könyvtárak és 
múzeumok állományához) való hozzáféréshez 
szükséges infrastruktúra kialakítását. 

Kulturális örökségek digitalizálása 

Az országos könyvtári rendszerek TÁMOP-ban 
megvalósuló szolgáltatás-fejlesztésének infrast-
rukturális hátterének kialakítása. 

Országos könyvtári rendszerek szolgáltatás-
fejlesztése. 

Felsőoktatás: 
1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fej-
lesztése a felsőoktatásban 

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a 
tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritá-
si tengely: A tudásalapú társadalom gyorsan vál-
tozó igényeihez rugalmasan alkalmazkodni ké-
pes, az eredményes és hatékony felsőoktatás ki-
alakításához szükséges tartalmi fejlesztések. 

TIOP ROP-ok 

Közoktatás: 
1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fej-
lesztése – az „Intelligens iskola”: A pedagógiai 
megújuláshoz szükséges informatikai eszközök 
beszerzése. 

Közoktatási intézmények általános felújítása, 
informatikai hálózatok épületen belüli kiépítése, 
biztosítva a TIOP által támogatott informatikai 
eszközök fogadásához szükséges feltételek meg-
teremtését. 

Múzeumok, könyvtárak: 
1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesz-
tése: Múzeumok iskolabarát fejlesztése, az okta-
tási-képzési szerepet erősítő infrastruktúra fej-
lesztése esetén: 
 Tanulmányi raktárak (a múzeumokban őrzött 

műkincsvagyon kb. 90-95%-át kitevő, kiállí-
tások formájában nem látható műtárgyállo-
mányhoz való hozzáférés kiszélesítése, a 
gyűjteményi raktárak – kiállítások esetében 
nem biztosítható fizikai közelség és tanulmá-

Helyi jelentőségű kulturális intézmények fejlesz-
tése, turisztikai célú, továbbá 
városrehabilitációhoz, településfejlesztéshez kap-
csolódó fejlesztések. 
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nyozhatóság lehetőségeit megteremtő – nyil-
vánosan látogatható tanulmányi raktárakká, 
látványtárakká való felfejlesztése. 

 Múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató 
egységek létrehozása. 

Könyvtárak: 
 A TAMOP-ban megvalósuló országos 

könyvtári rendszerek (Országos 
Dokumentumellátási Rendszer, Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszer) szolgáltatásaihoz 
és a digitális tartalmakhoz való hozzáférést 
lehetővé tévő IKT-infrastruktúra fejlesztése.  

 A TAMOP-ban megvalósítandó országos 
könyvtári rendszerek szolgáltatásainak to-
vábbításához, a kisebb könyvtárakba történő 
eljuttatásához szükséges infrastruktúra fej-
lesztése (pl. a több települést ellátó könyvtár-
busz beszerzése). 

 Városrehabilitáció keretében történő fejlesz-
tések 

 

Közművelődés: 
1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények 
együttműködését támogató infrastruktúra fejlesz-
tése: A kulturális, közösségi, közművelődési 
szolgáltatások körében kötelező alapfeladat 
ellátását, továbbá egyéb képzési, kulturális és 
elektronikus szolgáltatási, illetve élményfunkció-
kat, a környező kistérségek számára szakmai 
tanácsadó szerepet betöltő multifunkcionális 
közösségi központok kialakítása megyei jogú 
városokban és a versenyképességi pólus, illetve 
társpólus városokban. 

A humán közszolgáltatások fejlesztése és/vagy 
településrehabilitáció keretében az 5000 fő feletti 
lélekszámú településeken, meglévő, helyi jelen-
tőségű közösségi épületek (többek között köz-
művelődési intézmények) felújítása, funkcióbőví-
téssel járó többcélú közösségi terek kialakítása. 
(Az ÚMVP hasonló tevékenységeket támogat az 
5000 fős lélekszám alatti településeken.) 

Felsőoktatás: 
1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fej-
lesztése a felsőoktatásban 

KMOP: A TIOP-hoz kapcsolódó felsőoktatási 
infrastrukturális fejlesztések a központi régióban. 

TIOP GOP 
Kutatás-fejlesztés: 

1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fej-
lesztése a felsőoktatásban: Kutatáshoz kapcsoló-
dó oktatói-kutatói tevékenységekhez szükséges 
infrastrukturális fejlesztések csak felsőoktatási 
intézményekben. 

Kizárólag vállalkozások, illetve vállalkozások 
által vezetett együttműködések körében alkalma-
zott kutatáshoz, fejlesztéshez, innovációs tevé-
kenységhez szükséges technológiai és infrastruk-
túra-fejlesztések támogatása kutatási projektek 
keretében. 

 

2.7.2. Egészségügy 

A TIOP egészségügyi infrastruktúra fejlesztéseinek a TÁMOP fejlesztéseivel van a legszoro-
sabb kapcsolata, emellett azonban több program (GOP, EKOP, ROP-ok, ETE) beavatkozásai-
val együtt alkotnak komplex fejlesztést az ágazati reform teljes körű végrehajtása érdekében. 
A TIOP és a többi OP fejlesztéseinek lehatárolását és kapcsolódását az egészségügyhöz kap-
csolható területeken az alábbi táblázat mutatja: 
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TIOP TÁMOP 
A szerkezetátalakítás infrastrukturális támogatása: 

2.1. Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztése 
2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendsze-
rének felkészítése a struktúraváltásra 

6.2. Az egészségügyi szerkezetátalakítást támo-
gató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés: 
humánerőforrás monitoring, képzési programok 
az egészségügyben foglalkoztatottak számára, 
foglalkoztatás támogatása; a szervezeti hatékony-
ság fejlesztése. 

TIOP ROP-ok 
Járóbeteg-szakellátás: 

2.1. Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztése: Kórházba integrált járóbeteg-
szakellátó központok. Kivétel: a fekvőbeteg in-
tézménnyel nem rendelkező kistérségek önálló 
járóbeteg-ellátó intézményeinek létrehozása 
zöldmezős beruházással. 

Már létező, önálló vagy önállóvá váló járóbeteg-
szakellátó intézmények fejlesztése. 

Fekvőbeteg-szakellátás: 
2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendsze-
rének felkészítése a struktúraváltásra: Az aktív 
ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések 

Rehabilitációs és a geriátriai szolgáltatások fej-
lesztése. 

TIOP GOP 
2.6. Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusok-
ban: Közvetlenül a betegellátáshoz és az egész-
ségügyi szerkezetváltáshoz kapcsolódó fejleszté-
sek az egyetemi klinikákon 

Innovációs és technológiai parkok fejlesztése: A 
fejlesztési pólusokban (lehetőleg a meglevő 
K+F+I szolgáltató infrastruktúra bázisán) kon-
centrált, üzleti alapon működő kutatási és inno-
vációs szolgáltató központok kialakítása 

TIOP ETE 
2.1. Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztése 
2.2. A fekvőbeteg szakellátás intézményrendsze-
rének felkészítése a struktúraváltásra 

Határon átnyúló egészségügyi szolgáltatói és 
szolgáltatási együttműködések támogatására. A 
magyar-román, magyar-szlovák, magyar-szlovén, 
magyar-osztrák programdokumentumokban az 
egészségügyi célú együttműködések támogatása 
önálló prioritás. 
Lehetséges együttműködések pl. határközeli kór-
házi kapacitások kihasználása, sürgős, váratlan 
helyzetek kezelésére közös cselekvési mecha-
nizmus kialakítása. 

TIOP EKOP 
e-Egészségügy: 

2.3. Információtechnológiai fejlesztések az 
egészségügyben: 
 Az elektronikus egészségügyi kártya működ-

tetésének intézményen belüli feltételeinek ki-
alakítása 

 Elektronikus közhiteles nyilvántartások és 
ágazati portál fejlesztése 

 Mentésirányítási rendszer országos fejleszté-
se 

Az elektronikus egészségügyi kártya kialakítása 
és fejlesztése, a végponti elfogadóhelyek telepíté-
ses. 
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2.7.3. Munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások 

TIOP TÁMOP 

Munkaerő-piaci szolgáltatások: 
3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szol-
gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: A 
TÁMOP 1. prioritási tengelye keretében támoga-
tott munkaerő-piaci szolgáltatások működtetésé-
hez szükséges infrastrukturális feltételek megte-
remtése a hat „konvergencia” régióban. 

A Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpi-
acra való belépés ösztönzése (1.) prioritási ten-
gely támogatja a munkanélküli és inaktív embe-
rek foglalkoztathatóságának javítására irányuló 
beavatkozásokat. 

Szakképzés: 
3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szol-
gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: a szak- 
és/vagy felnőttképző intézmények infrastruktúrá-
jának fejlesztése. 

Az Alkalmazkodóképesség javítása (2.) prioritási 
tengely tartalmazza a szakképzés és a felnőttkép-
zés tartalmi, módszertani megújításához kapcso-
lódó fejlesztéseket. 

Szociális szolgáltatások: 
3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruk-
túra fejlesztése: a szociális szolgáltatások infrast-
ruktúrájának fejlesztése, összhangban a TÁMOP 
fejlesztéseivel. 

A szociális szolgáltatások tartalmi-módszertani 
fejlesztése és az ezzel kapcsolatos szakember-
képzés a szolgáltatások minőségének javítása 
érdekében. 

TIOP ROP-ok 
Munkaerő-piaci szolgáltatások: 

3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szol-
gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: A 
TÁMOP 1. prioritási tengelye keretében támoga-
tott munkaerő-piaci szolgáltatások működtetésé-
hez szükséges infrastrukturális feltételek megte-
remtése a hat „konvergencia” régióban. 

KMOP: 
A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges 
infrastruktúra megteremtése a Közép-
magyarországi régióban 

Szakképzés: 
3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szol-
gáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: a szak- 
és/vagy felnőttképző intézmények infrastruktúrá-
jának fejlesztése a konvergencia régiókban 

KMOP: 
A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájá-
nak fejlesztése a Közép-magyarországi régió 
területén 

Akadálymentesítés: 
3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruk-
túra fejlesztése: a központi fenntartású intézmé-
nyek akadálymentesítése. 

Az önkormányzati feladatellátást végző intézmé-
nyek, illetve az önkormányzati finanszírozású 
közszolgáltatások akadálymentesítése. 

Szociális intézmények: 
3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruk-
túra fejlesztése: 
 Bentlakásos intézmények korszerűsítése. 
 Innovatív kistérségi központok létrehozására 

(beleértve többek között a szociális alapszol-
gáltatásokat is) a leghátrányosabb helyzetű 
térségekre irányuló zászlóshajó programban 
érintett térségekben. 

A szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmé-
nyek fizikai infrastruktúrájának fejlesztése. A 
leghátrányosabb helyzetű térségekre irányuló 
zászlóshajó programban érintett térségek eseté-
ben a ROP-ok alapszolgáltatási fejlesztéseivel 
való összehangolást komplex térségfejlesztési 
cselekvési tervek alapozzák meg a TÁMOP-ban, 
amelyek alapján a különböző OP-k fejlesztései 
beazonosításra kerülnek. 
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2.7.4. Zászlóshajó programok 

A TIOP beavatkozásainak hatékonyságát javítja a különböző operatív programok és egyéb 
forrásból megvalósuló programok egymást erősítő fejlesztéseinek összehangolt megvalósítá-
sa, amely elemek integráltan, ún. zászlóshajó projektekként kerülnek megtervezésre.  
 
A zászlóshajó programok egyes kiemelten fontos ágazatokat, térségeket vagy társadalmi cso-
portokat érintő komplex problémákkal kapcsolatban fogják össze a különböző OP-kban meg-
jelenő és egyéb forrásokból (pl. tisztán hazai, Norvég Alap, Svájci Alap stb.) beavatkozáso-
kat, így azok összehangoltan, egymást erősítve valósulhatnak meg. A zászlóshajó programok 
önálló komplex keret-dokumentumokban megjelenített beavatkozásai közül a strukturális 
alapok forrásaira számító elemek az operatív programokban, azok szerves részeként kerülnek 
megtervezésre, és végrehajtásuk is az OP-hoz kapcsolódó végrehajtási intézményrendszer 
keretei között fog történni. E programok specifikus elmei, projektjei tehát minden esetben az 
érintett OP-k és a hozzájuk kapcsolódó intézményi struktúra (irányító hatóság és közreműkö-
dő szervezetek) keretein belül maradva kerülnek megvalósításra. 
 
A TIOP-hoz kapcsolódó zászlóshajó programok a következőek:: 

 „A 21. század iskolája” 
 „Meggyógyítjuk az egészségügyet” 
 „A tudás – esély” 
 „Rugalmas képzés” 
 „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepüléseken élőknek 
 „Akadálymentes Magyarország” 
 „Versenyképességi pólusok” 

 

2.7.4.1. „A 21. század iskolája” 

A program célja a közoktatási rendszer teljes vertikumának megújítása annak érdekében, 
hogy – az oktatás minőségének javításán és az ahhoz való egyenlő hozzáférés biztosításán 
keresztül – a társadalmi, gazdasági igényeknek való jobb megfeleléssel, az egyén sikeres élet-
útjának elősegítésével lehetővé tegye az esélyteremtés eszközrendszerének bővítését és végül 
a társadalmi különbségek csökkentését. A program célcsoportját a közoktatási intézmények 
és fenntartóik, valamint központi szolgáltatók, pedagógusok és gyermekek alkotják. 
 
A program elemei:  

 A kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének 
támogatása a közoktatásban és a szakképzésben (TÁMOP); 

 Migráns és nemzetiségi tanulók nevelése-oktatása (TÁMOP); 
 „Befogadó iskola” alprogram, a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítására (TÁMOP, ROP-ok); 
 Minőségbiztosítás és hatékony közoktatás (Átfogó mérési-értékelési és minőség-

biztosítási rendszer kiépítése) (TÁMOP, TIOP); 
 „Megújuló iskola” alprogram a közoktatási intézmények leromlott állapotú épüle-

teinek általános felújítására (ROP-ok); 
 Az „Intelligens iskola” infrastruktúrájának fejlesztése (TIOP, ROP-ok). 

 
A fenti elemek közül a tartalmi, módszertani és szervezeti fejlesztések a TÁMOP 3. prioritási 
tengelyén keresztül, a tartalmi és módszertani megújuláshoz szükséges informatikai eszkö-
zök beszerzése, valamint az informatikai rendszerek kiépítése pedig a TIOP 3.1.1. művele-
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te keretében valósulnak meg. Az oktatási épületek általános fizikai infrastruktúrájának fejlesz-
tése a ROP-okban kap helyet. 
 
 

2.7.4.2. „Meggyógyítjuk az egészségügyet” 

A program fő célja az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának és hosszú távú fenntart-
hatóságának növelése, ezen keresztül a várhatóan egészségben töltött évek számának növelé-
se. Az ERFA és ESZA támogatásából megvalósuló fejlesztések az egészségügyi rendszer 
racionális struktúraváltását és hatékony, magas színvonalú működését szolgálják, amelyet 
kiegészítenek az ágazati humánerőforrás-fejlesztést szolgáló intézkedések, illetve a társada-
lom egészségi állapotát javító egészségfejlesztési programok. Az egészségügyi intézmény-
rendszer megújítása, fejlesztése, az ellátás színvonalának és ezzel a társadalom egészségi álla-
potának javítása nem lehetséges azok az országos és regionális szintű infrastrukturális és hu-
mánerőforrás-fejlesztési beavatkozások nélkül, melyek az Európai Unió támogatásával való-
sulnak meg.  
 
Az ország egész területén egyszerre megvalósuló összehangolt átalakítás teremti meg a lehe-
tőséget arra, hogy a specializálódó intézmények az aktív fekvőbeteg-ellátási formából kiszo-
ruló betegeket és szakorvosokat, szakdolgozókat is felszívják. Az ágazat számára egyenlő 
fontossággal bír az aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák kialakítása, a járóbeteg-
szakellátás fejlesztése és az ágazatban dolgozó humánerőforrás fejlesztése, átstrukturálása. A 
program célcsoportját közvetlenül az egészségügyi intézmények, de közvetetten – a program 
tartalmából adódóan – az ország teljes lakossága jelenti. 
 
A program elemei:  

 Járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése (TIOP); 
 Már létező, önálló vagy önállóvá váló kistérségi járóbeteg-szakellátó intézmények 

fejlesztése (ROP-ok); 
 Az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése (TIOP); 
 A fekvőbeteg-ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra (TIOP); 
 A fekvőbeteg ellátáson belül a rehabilitációs és a geriátriai szolgáltatások fejleszté-

se (ROP-ok); 
 Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben (TIOP); 
 Az elektronikus egészségügyi kártya kialakítása és fejlesztése, a végponti elfoga-

dóhelyek telepítése (EKOP); 
 Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés (TÁMOP); 
 Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesz-

tés (TÁMOP). 
 
A zászlóshajó program infrastruktúrát érintő elemei – a fentieknek megfelelően – többségük-
ben a TIOP 2. prioritási tengelye keretében, valamint kisebb mértékben a ROP-ok keretében 
valósulnak meg. Az ágazat humánerőforrás-fejlesztésével kapcsolatos elemek a TÁMOP 6. 
prioritási tengelyének keretében, az elektronikus szolgáltatásokat érintő fejlesztések pedig az 
EKOP-ban kerülnek végrehajtásra. 
 

2.7.4.3. „A tudás – esély” 

A program fő célja a foglalkoztatottság arányának növelése, a gazdaság versenyképességének 
növeléséhez szükséges szakképzett munkaerő biztosítása. Szükség van olyan képzésekre, 
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amelyekkel szakképesítést szerezhetnek azok, akik fiatalon ezt elmulasztották, korszerűsíthe-
tik tudásukat azok, akiknek elavultak az ismereteik, illetve egyéb olyan képzésekre, melyek 
javítják az egyének foglalkoztathatóságát. A program célcsoportja a felnőtt korú lakosság 
azon része, amely valamilyen okból nem fér hozzá a képzési lehetőségekhez, szakmai és/vagy 
személyes kompetenciáik fejlesztését gátolja a képzési lehetőség, a pénzügyi forrás hiánya 
vagy a megfelelő előképzettség és képességek hiánya. A program keretében készségfejlesztő, 
és kulcskompetenciákat – többek között idegennyelvtudást és digitális írástudást – fejlesztő 
programokra kerül sor 

 átfogó kompetenciafejlesztő felnőttképzési programok, 
 hátrányos helyzetűekre irányuló képzési programok, illetve  
 munkahelyi képzési programok keretében. 

 
A program keretében kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a képzések megfelelően illesz-
kedjenek a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő személyek speciális 
készségfejlesztési igényeihez, megteremtve ezzel számukra is a munkaerőpiacra történő belé-
pés esélyét. Az egyének képzésbe való bekapcsolódását biztosító támogatási rendszereket 
differenciáltan alakítjuk ki az életkort, a foglalkoztatási helyzetet és az előzetes iskolai vég-
zettséget figyelembe véve. A programnak a képzéshez való hozzáférést javító beavatkozá-
sai a TIOP 3. prioritási tengelyének a szakképzési és felnőttképzési infrastruktúrát javító 
tevékenységei keretében valósulnak meg. 
 

2.7.4.4. „Rugalmas képzés” 

A strukturális reformok támogatásához kapcsolódóan a szak- és felnőttképzési rendszer ösz-
szehangolt fejlesztésére irányuló program célja, hogy erősödjön a szak- és felnőttképzési 
rendszer munkaerő-piaci alkalmazkodása, javuljon a képzési rendszer hatékonysága, a rendel-
kezésre álló források hasznosulása, növekedjen a képzésben résztvevők száma a munkaerő-
piaci kereslethez igazodó támogatási rendszer működtetése által. A program célcsoportja a 
szakképző iskolák fenntartói, háttérintézmények, állami felnőttképzési intézmények, a kép-
zésben részt vevő személyek és a munkáltatók, a gazdasági élet szereplői. 
 
A program elemei: 

 A szakképzés és a felnőttképzés rendszerének fejlesztése intézményi és regionális 
szinten (TISZK-rendszer továbbfejlesztése, regionális képzési hálózatok kialakítá-
sa; 

 A pályaorientáció rendszerének fejlesztése; 
 A szakképzésből kilépők pályakövetése; 
 Minőségbiztosítás; 
 Vizsgaellenőrzés; 
 Tananyagfejlesztés; 
 Tanárok, gyakorlati oktatók képzése, továbbképzése; 
 Munkahelyi gyakorlati képzés. 

 
A program a Társadalmi megújulás OP, a Társadalmi infrastruktúra OP, valamint a Közép-
magyarországi OP keretében megvalósuló tevékenységeken keresztül valósul meg. A TIOP 
3. prioritási tengelyének „A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktú-
rájának fejlesztése” művelete tartalmazza a szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítá-
sához (TISZK rendszer továbbfejlesztése, regionális koordináció kialakítása) szükséges fizi-
kai infrastrukturális fejlesztéseket. 
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A program tartalmi fejlesztéseinek többsége – így a szak- és felnőttképzés struktúrájának át-
alakításához kapcsolódóan a TISZK rendszer továbbfejlesztése, regionális koordináció kiala-
kítása, a képzés minőségének és tartalmának fejlesztése, továbbá a pályaorientáció rendszeré-
nek fejlesztése – a Társadalmi megújulás OP 2. prioritási tengelye (az alkalmazkodóképesség 
fejlesztése) keretében fog megvalósulni. Az ehhez szükséges szakképzési és felnőttképzési 
infrastruktúra fejlesztését a „konvergencia” régiókban a TIOP 3. prioritási tengelye, a 
központi régióban pedig a KMOP támogatja. 
 

2.7.4.5. „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülé-
seken élőknek 

A program célja, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon 
elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, a tendenciákat megfordítva, esélyt ad-
jon e térségek gazdasági és társadalmi integrációjára, legalábbis a folyamatok ilyen irányú 
elmozdulására. A program célcsoportját az a kijelölt 28-35 kistérség jelenti, amelyekben a 
gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű 
halmozódást mutatják, és ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a 
magyarországi átlagnál.  
 
Ebből adódóan a program a többszörös hátrány felszámolása érdekében összehangolt művele-
tekkel kívánja elérni, hogy megforduljanak az elmúlt évtizedek leszakadás irányába mutató 
tendenciái, és elinduljon végre e térségek társadalmi és gazdasági integrációja. Ennek érdeké-
ben a helyi társadalom szükségleteire alapozva, a gazdaságra és a foglalkoztatásra, a környe-
zeti és közlekedési viszonyokra, valamint a közszolgáltatásokra (szakképzésre, oktatásra, 
egészségügyre, szociális intézményekre, közművelődésre stb.) egyszerre kiterjedő megoldá-
sok kialakítása és megvalósítása szükséges. 
 
A program elemei: 

 Komplex humánerőforrás- és közszolgáltatás-fejlesztés keretében:  
- a közszolgáltatások fejlesztése; 
- az életminőséget javító műveletek; 
- a periférikus elhelyezkedésű térségekben élők foglalkoztathatóságát, kom-

petenciáit, érvényesülési esélyeit és önszerveződési képességét javító mű-
veletek; 

- diszkrimináció elleni és deszegregációs műveletek; 
- közösségi és kulturális értékmegőrzésre és -teremtésre irányuló műveletek, 

valamint a civil szerveződéseket erősítő fejlesztések. 
 Komplex térségi gazdaságfejlesztés; 
 Fenntartható komplex környezeti és infrastruktúra-fejlesztés. 

 
A program humán fejlesztéseinek megvalósítása a Társadalmi megújulás OP 3. és 5. prioritási 
tengelye keretében, a szükséges infrastruktúra (kiemelten az innovatív, integrált térségi 
szolgáltatások infrastruktúrájának) biztosítása tekintetében pedig a TIOP 3. prioritási 
tengelye keretében fog történni. Az egyéb fejlesztések a Gazdaságfejlesztési OP, a Környezet 
és energia OP, az Elektronikus közigazgatás OP, az Államreform OP és regionális OP-k, va-
lamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv (elsősorban 3. és 4. tengelye) keretében fog 
megvalósulni.  
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2.7.4.6. „Akadálymentes Magyarország” 

A program átfogó célja a célcsoport életminőségének javítása, társadalmi befogadásuk előse-
gítése, a minél önállóbb életvitelük feltételeinek kialakítása, valamint bevonásuk a munka 
világába. A program célcsoportjai a fogyatékkal élő, az időskorú, a beteg emberek és a baba-
kocsit használó, kisgyermekes családok. A programban fogyatékkal élő személy alatt a testi 
struktúrájában és/vagy testi funkciójában megváltozott, a környezettel való interakciójában 
időlegesen vagy tartósan akadályozottá vált embereket kell érteni. A cél elérésének elsődleges 
módja a fizikai és info-kommunikációs környezet akadálymentesítése. 
 
Az akadálymentesítés komplex feladat: 

 tovább kell bővíteni a fogyatékossággal kapcsolatos ismereteket, ezzel elősegítve a 
társadalmi attitűd pozitív változását („akadálymentesítés a fejekben”); 

 a fogyatékos személyeknek el kell tudniuk jutni a közszolgáltatást nyújtó intéz-
ménybe, tehát szükséges a közlekedés (tömegközlekedési járművek és utasforgal-
mi létesítmények) és a közterület akadálymentesítése; 

 hozzáférhetővé kell tenni a közszolgáltatásokat, akár az informatika, akár más 
technológiák lehetőségeinek kiaknázásával az otthoni ügyintézés elősegítése érde-
kében. 

 
A program elemei: 

 A központi szervek szolgáltatásainak teljes körű fizikai akadálymentesítése (TIOP 
és KMOP); 

 Az önkormányzatok által fenntartott közszolgáltatások fizikai akadálymentesítése 
(ROP-ok); 

 Akadálymentesítési módszertani központok, „Egyetemes tervezés” pilot project, 
képzési programok és egyéni eszköz pályázat (TÁMOP); 

 A városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, akadálymentes járművek 
beszerzése (KÖZOP). 

 
A zászlóshajó program fizikai fejlesztései – a fentiek szerint – a TIOP 3. prioritási tenge-
lyének, a ROP-ok beavatkozásai keretében valósulnak meg. A tartalmi és módszertani fejlesz-
téseket a TÁMOP 5. prioritási tengelye támogatja. 
 

2.7.4.7. „Versenyképességi pólusok” 

A program célja a nemzetközileg versenyképes klaszterek kialakulásának előmozdítása, a 
magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységekre történő specializáció, valamint a vállala-
tok, illetve kiegészítő jelleggel az egyetemek és önkormányzatok közötti erős kooperáció lét-
rejötte. 
 
A program keretében a magyar gazdaság versenyképességének javítása érdekében két fejlesz-
tési területre fókuszál: 

 Egyrészt támogatja a hálózatokba, majd klaszterekbe szerveződő vállalkozásokat 
(vállalkozásfejlesztés); 

 másrészt javítja azok üzleti környezetét úgy, hogy az hosszú távon előmozdítsa a 
klaszterek versenyképességét (horizontális gazdaságfejlesztés, mely önkormányza-
tokat, egyetemeket és egyéb oktatási intézményeket támogat). 

 
A „Versenyképességi pólusok” programjának célkitűzései a humánerőforrás-fejlesztés terüle-
tén elsősorban a TÁMOP munkaerő-piaci alkalmazkodóképességhez (2. prioritási tengely) és 



Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 81/156

felsőoktatáshoz (4. prioritási tengely) kapcsolódó műveletein, valamint a TIOP 1. prioritási 
tengelyének felsőoktatási infrastruktúrát érintő műveletein keresztül fognak megvalósulni. 
A program további beavatkozásai a GOP, a ROP-ok, az EKOP és az ÁROP műveletein ke-
resztül kerülnek végrehajtásra. 
 
 

2.8. A TIOP EX-ANTE ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA 

A TIOP ex-ante értékelése független külső értékelő által történt. A munkát a Compudoc Kkt. 
vezette konzorcium végezte a Bizottság ex-ante értékelésre vonatkozó módszertani ajánlásai-
val összhangban. Az értékelés célja az OP minőségének javítása a kidolgozás folyamatába 
épített visszacsatolásokon keresztül. 
 
Az ex-ante értékelés során – a külső és belső koherencia dokumentumelemzéssel történő 
vizsgálata mellett – személyes interjúkat és problémafeltáró workshopokat végeztek az ex-
ante értékelők annak érdekében, hogy jobban megismerjék a tervezők gondolatait, segítsék a 
tervezők munkáját, részletesen megvitassák az OP fontosabb problémáit. E megbeszélések 
egyben biztosították az értékelők felől érkező visszacsatolások azonnali becsatornázását a 
tervezés folyamatába. Az négy workshop interaktív módon hozzájárult az OP minőségének 
javításához. 
 
Az ex-ante értékelés eredményeiről és az értékelők fontosabb megállapításairól korábban elő-
zetes, átfogó jelentés, majd az OP-nak az Európai Bizottságnak történt benyújtásakor második 
körös jelentés készült, amelynek célja az OP-ban fellelhető egyenetlenségek, hiányok, hibák 
és fejlődési lehetőségek azonosítása, valamint a tervezők stratégiai jellegű segítése volt. Az 
alábbiakban a 2007. május 31-én elkészített harmadik értékelő jelentés rövid összefoglalója 
olvasható az ex-ante értékelés eredményeiről. 
 

2.8.1. Az értékelés folyamata 

Az értékelés a második értékelő jelentés leadása és a harmadik értékelői jelentés elkészítése 
közben is folyamatosan zajlott. A megújult NFÜ által kialakított működési gyakorlat szerint a 
tevékenység súlypontja a Szakmai Informális Műhely (SZIM) ülései helyett a kétoldalú meg-
beszélésekre és a tervezés koordinációs fóruma, az OPKTB üléseire tevődött át. Az értékelők 
az OP első bizottsági leadásáig minden OPKTB alkalmával képviseltették magukat, később 
folyamatosan tartották a kapcsolatot az NFÜ kijelölt felelősével, és szükség esetén kétoldalú 
megbeszéléseket folytattak az IH és az NFÜ felelős vezetőivel. Kiemelendő, hogy a TIOP és 
a TÁMOP együtt terveződnek, közös irányítás alatt, így az értékelésük folyamata is nagyrészt 
azonos. A fentiek mellett az ex-ante értékelők több interjút készítettek, illetve konzultáltak az 
egyes érintett szaktárcák képviselőivel, ezáltal követve, egyben tanácsaikkal, véleményükkel 
befolyásolva az OP-ban bekövetkező jelentős változásokat. E kétoldalú konzultációk általá-
ban főosztályvezetői, illetve szakállamtitkári szinten zajlottak. 
 

2.8.2. Az értékelés hatása a TIOP minőségére 

Az OP formai és tartalmi szempontból összességében megfelel az EU vonatkozó kritériumai-
nak. Általánosságban megállapítható, hogy az ex-ante értékelési folyamat jelentős hatást gya-
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korolt az OP tartalmára, annak szakmai tartalma, szakszerűsége, kidolgozottsága, a beavatko-
zások logikája, végrehajthatósága is jelentős mértékben javult. Ez a javulás azonban még je-
lentősebb lehetett volna, ha a tervezői munka folyamatos. Mivel a vezetői döntések általában 
viszonylag későn születtek meg, az OP átalakítására többször, kapkodva került sor. Így az 
értékelői vélemény szerint bár az OP összességében megfelelő minőségű, egyes területeken 
még tág teret ad a konkrét beavatkozásoknak, azaz a beavatkozások hatása, hatásmechaniz-
musa több területen csak az akciótervek készítésével konkretizálódik. 
 
A tervezők és az OP-ért felelős vezetők mind a hivatalos véleménynyilvánítás (az OP korábbi 
változatai alapján készült problématáblák) és az ez alapján tartott workshop, mind pedig a 
személyes kétoldalú konzultációk során végig nyitottak voltak az értékelői véleményekre, és 
támaszkodtak az értékelők munkájára. A tervezők az értékelők által felvetett problémák leg-
nagyobb részével egyetértettek, javaslataink többségét elfogadták, illetve közös álláspontokat 
sikerült kialakítaniuk a vitás kérdésekről. Ezek alapján elmondható, hogy az ex-ante értékelés 
jelentős mértékben segítette az OP fejlődését, nagymértékben hozzájárult a TIOP minőségé-
nek javulásához. El kell azonban mondani, hogy tervezési oldalról még megfigyelhetőek vol-
tak koordinációs hiányosságok, a tervezők közötti egyeztetés nem mindig történt meg. Így 
például  az egyes tárcák egymással keveset egyeztettek, anyagaik megközelítése, stílusa nem 
teljesen egységes. 
 
A konzultációs munka során az is egyértelművé vált, hogy több területen csak az akciótervek 
megfelelő elkészítése biztosíthatja, hogy az OP céljai teljesüljenek. Korábban különösen az 
egészségügyi rész megítélése volt nehéz, mert a változások során egyrészt részaránya domi-
nánssá vált, másrészt az aktuális reformok szolgálatába állítódott. A reformokkal való szoro-
sabb kapcsolatot korábban éppen az értékelők szorgalmazták, és a népegészségügy katasztro-
fális helyzete miatt az egészségügy megnövekedett részarányát is helyeslik. Bár az értékelők a 
helyzetfelmérés alapján szakmailag szerencsésebbnek tartanák a megelőzés és a rehabilitáció 
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatását, el kell, hogy fogadják azt a tervezői és felsőveze-
tői döntést és lehatárolást, amely szerint ezek a területek a ROP-okból finanszírozódnak. 
 
A javaslatok kapcsán az OP célrendszere mind az átfogó, mind a specifikus célok tekintetében 
pontosításra került. A célok a helyzetfelmérésből és a SWOT-elemzésből következnek, és 
levezethetők belőlük a prioritási tengelyek. A tervezőkkel történt egyeztetések eredménye-
képpen a specifikus célok megfogalmazása javult, a célokat valóban célként sikerült megfo-
galmazni. Jelentősen javultak az indikátorok. 
 

2.8.3. Legfontosabb javaslatok, megállapítások, hiányosságok 

Az ex-ante értékelés során az alábbi fontosabb megállapításokat tették az ex-ante értékelők: 
 Bár az OP háttérelemzése általában körültekintő, hazai adatokkal is jól alátámasz-

tott anyag (amely egyébként túllépi az előírt 10 oldalas terjedelmet), ennek ellené-
re a helyzetértékelésben a nemzetközi összehasonlítás még mindig nem kapott 
megfelelő súlyt, csupán néhány esetben kerül sor egyes hazai mutatók az EU15 és 
EU25 átlagával való összehasonlítására. E hiányosság miatt esetenként a feltárt 
problémák súlyát nehéz értékelni. Kiemelhető, hogy a humán közszolgáltatások 
infrastruktúrája leromlott, és az elmúlt években a fejlesztések ellenére összességé-
ben tovább romlott. Ez önmagában is megalapozza a fejlesztések szükségességét. 

 
 A TIOP helyzetértékelése elsősorban az égető hiányokra koncentrál, kevésbé fejti 

ki a meglévő best practice-t, a terjesztésre alkalmas eredményeket. Ez nem sze-
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rencsés megközelítés, mivel a TIOP fejlesztései elsősorban hosszú távon fogják 
éreztetni hatásukat, azaz a humán tengelyre hosszabb távon ható folyamatokat is 
az elemzés arányos részévé kellene tenni. 

 
 További probléma, hogy a helyzetértékelés nem foglalkozik kellő súllyal az okta-

tási, az egészségügyi és a kulturális infrastruktúra működtetésének kérdésével, 
annak ellenére, hogy a működtetési reform napirenden van. Ezért nem világos, 
hogy a létrejövő fejlesztések hogyan fogják a stratégiában meghatározott azon célt 
szolgálni, hogy a „humán szolgáltatások, azaz az oktatás, az egészségügy, a szo-
ciális ellátás és a munkaügyi szolgáltatások költséghatékony, takarékos” működése 
valósuljon meg. Az egészségügy egészére nézve a reform lehetővé teszi a takaré-
kosabb működést, de ez nem minden fejlesztésre igaz; egyes fejlesztések néhány 
kiemelt városba koncentrálása gondos részletes akcióterv szintű tervezést és a ha-
tások részletes elemzését igényli. Javasoljuk, hogy ezek a fejlesztések majd csak 
az I. NFT hasonló fejlesztéseinek kiértékelése, a tapasztalatok feldolgozása után 
induljanak. 

 
 A stratégiában a kockázatelemzés témaköre a kelleténél elnagyoltabban jelenik 

meg. Tekintettel az OP jellegére, a tervezési, engedélyezési eljárások időigényesek 
és a beruházások előkészítése szakmailag is problematikus, ezért a korábbi 
Projektelőkészítő Alaphoz (PEA) hasonló segítség elengedhetetlennek látszik. 

 
 A TIOP prioritási tengelyei alapvetően elfogadhatóak, a célokból és a helyzetér-

tékelésből következnek.  Az OP szerkezetét javítja, hogy megszűnt az önállóan 
nehezen indokolható kulturális prioritási tengely. Az új szerkezetben evidensen 
minden kulturális fejlesztésnél fontos szempont, hogy lehessen látni azt a hatásme-
chanizmust, ahogy az adott fejlesztés az OP és az érintett prioritási tengely céljai-
hoz hozzájárul. 

 
 Fontos a műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának 

emeléséhez szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések biztosítása, itt 
viszont nem elsősorban informatikai fejlesztésekre, hanem laboratóriumok, kuta-
tóhelyek stb. kialakítására van szükség. Lényeges, hogy az informatikai fejleszté-
sek mellett ez a törekvés se szoruljon a megvalósítás során háttérbe. Emellett akár 
itt, akár az akciótervek szintjén indokolt lenne kiemelni, hogy a műszaki és termé-
szettudományi infrastruktúra fejlesztésén belül a legfontosabb a különféle informa-
tikai képzések infrastruktúrájának fejlesztése. 

 

2.8.4. A tervezők válaszai az ex-ante értékelők legfontosabb javaslataira, megál-
lapításaira 

Az ex-ante értékelők fenti javaslataira, megállapításaira az operatív program tervezéséért fele-
lős szereplők az alábbi válaszokkal szolgáltak: 

 A helyzetelemzés összeállítása során komoly szakmai akadályt jelentett a releváns 
adatok hiánya. Több ágazat esetében egyáltalán nem állnak rendelkezésre olyan 
rendszeres adatfelvételek, amelyek kifejezetten az érintett intézményrendszerek fi-
zikai infrastruktúrájának állapotára vonatkoznak. Még kevésbé érhetőek el a fenti 
adatok európai összehasonlításban. Sok esetben csak eseti tanulmányok segítségé-
vel lehet bármilyen képet kapni az OP által célzott problémák valódi méretéről. 
Mindazonáltal ezek utóbbiakra – valamint egyéb szakértői jelentésekre és a tapasz-
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talatokra – támaszkodva a tervezők olyan módosításokat tettek a további munka 
során, amelyek által jobban érzékelhető a helyzetelemzésben feltárt problémák sú-
lya. 

 
 Egyfelől az OP-nak valóban az egyik legfontosabb törekvése az intézményrend-

szerek égető hiányosságainak felszámolása, amelyek a legtöbb esetben súlyos gát-
ját képezik a megfelelő minőségű humán szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáfé-
résnek, valamint az intézményrendszerek költséghatékony, fenntartható működte-
tésének. Másfelől azonban az OP az ágazatok átfogó reformja keretében olyan új-
szerű megoldások végrehajtását irányozza elő, melyeknek természetszerűen csak 
igen korlátozott mértékben lehettek előzményei. Az I. NFT-nek az egyes ágazatok 
átalakítására irányuló beavatkozásai több esetben a végrehajtás fázisában vannak, 
így rendszerszerű és hosszú távú következtetések levonására egyelőre nem teljes 
körűen alkalmasak. Mindazonáltal az OP prioritási tengelyei a lehető legnagyobb 
mértékben támaszkodnak a már jelenleg is elérhető információkra (pl. egészség-
ügyi kísérleti projektek tanulságai, kompetenciaalapú oktatás bevezetésének ta-
pasztalatai stb.) 

 
 Az intézményrendszerek működtetésének költségeit az esetek döntő többségében 

– a Strukturális Alapok felhasználására vonatkozó támogathatósági szabályokkal 
összhangban – hazai források fogják fedezni, ezért ez a kérdés csak részlegesen je-
lenik meg az OP-ban, mindazonáltal a pénzügyi fenntarthatóság kérdéseinél min-
den esetben szerepel. A reformintézkedések nagy része – ahogy az a TIOP legfris-
sebb verziójában világosan ki van fejtve – éppen azért szükséges, hogy jelentősen 
csökkenthetőek legyenek a nem hatékonyan működő intézményrendszerek fenntar-
tásának, működtetésének költségei, amelyek így hazai forrásokból is finanszíroz-
hatóvá válnak. 

 
 A projekt-kidolgozással kapcsolatos kockázatoknak a tervezők véleménye szerint 

nem szükséges OP-szinten megjelenniük, mindazonáltal ezen a téren megnyugtató, 
hogy a pozitív tapasztalatokra támaszkodva a 2007-2013-as tervezési időszakban 
is rendelkezésre áll a korábbi Pályázatelőkészítő Alaphoz hasonló segítség. 

 
 Az egészségmegőrzést és a prevenciót szolgáló beavatkozások – ahogy az a többi 

OP-hoz való kapcsolódásról szóló fejezetben is ki van fejtve – részben a ROP-
okban, részben a TÁMOP-ban jelennek meg. Az operatív program korábbi szö-
vegváltozataiban a humán közszolgáltatások reformjainak megjelenítése nem volt 
ennyire hangsúlyos, részben  mert a kapcsolódó jogszabályok megjelenését meg-
előzően a kialakult kormányzati szándékot a jogalkotás parlamenti szakasza is erő-
teljesen befolyásolta. A reformfolyamatok részleteit ugyanazon helyzetértékelési 
tanulmányok alapozták meg, mint a kapcsolódó, a különböző operatív programok-
ból megvalósítható, uniós támogatást igénylő infrastrukturális fejlesztések kidol-
gozását. Magas szintű a kormányzati elkötelezettség az egészségügy reform kö-
vetkezetes végig vitele mellett, ami a politikai kommunikációban is lehetővé tette 
a nyilvánosság tájékoztatását.  Ezzel párhuzamosan az OP-ban az egészségügyi 
ágazatra, valamint a reformelképzelésekre vonatkozó helyzetelemzést és a kapcso-
lódó 3. prioritási tengely leírását a tervezők kiegészítették, és tökéletes összhangba 
hozták a reform egyes intézkedéseivel. Külön fejezetben került kifejtésre a reform 
részletes leírása, valamint az OP beavatkozásaival való kapcsolódásának bemuta-
tása. Továbbá az átfogó reform keretében részletes elemzések készültek a rendszer 
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hatékonyabb, területileg kiegyenlítettebb és magasabb szolgáltatási színvonalat 
eredményező fejlesztési irányainak feltárásához.  

 
 

2.9. HIVATALOS NYILATKOZAT A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OP STRATÉ-
GIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL 

Az OP jelen fejezete az OP stratégiai környezeti vizsgálatához kapcsolódóan összefoglaló 
ismertetést ad arról, hogy a környezeti szempontok hogyan kerültek beillesztésre a Társadalmi 
infrastruktúra operatív programba, hogy a környezeti jelentés, a konzultáció során kifejtett 
vélemények, valamint a határon átnyúló hatások vizsgálatának eredményei miképpen kerültek 
figyelembe vételre az operatív program tervezése és elfogadása során. Továbbá, hogy milyen 
okok indokolták az elfogadott programba került alternatíva választását a szóba került egyéb 
ésszerű alternatívák ismeretében. Ezeken túl bemutatásra kerül, hogy milyen intézkedéseket 
határozott meg az OP a környezeti szempontokhoz kapcsolódó nyomon követéssel kapcsolat-
ban. 
 
Jelen fejezet egyúttal (az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 11.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2001. júni-
us 27-i bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelve 9. cikke értelmében) a Magyar Köztársaság Kormányának az elfoga-
dott operatív program tekintetében tett hivatalos nyilatkozattétele is. 
 

2.9.1. Az OP stratégiai környezeti vizsgálatának menete 

A fenntarthatóság és a környezeti szempontok érvényesítésének elősegítése céljából és a jog-
szabályi előírások (az Európai Parlament és a Tanács 2001/42 /EK irányelve – a továbbiakban 
Irányelv –, valamint annak hazai jogszabályi adaptációját jelentő 2/2005 (I. 11.) Korm. rende-
let „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” – a továbbiakban Kormány-
rendelet) teljesítése érdekében az Nemzeti Fejlesztési Hivatal (a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség  jogelőd szervezete – a továbbiakban NFÜ) gondoskodott az operatív programokra vonat-
kozó stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV) elkészítéséről. A környezeti vizsgálat célja volt, 
hogy az ex-ante értékelőkkel és a társadalmi partnerekkel együttműködve elősegítse az ÚMFT 
operatív programjainak készítése során a környezeti és komplex fenntarthatósági szempontok 
integrálását, érvényesítését. 
 
Az SKV-folyamatban különös hangsúlyt helyeztünk a partnerségre, illetve a partnerek tájé-
koztatására, valamint a partnerek véleményének tervezőkkel való megismertetésére és meg-
tárgyalására. 
 
Az SKV-folyamat lefolytatására az OP-k elkészítéséért felelős NFÜ nyílt közbeszerzés kere-
tében a Respect Kft. által vezetett konzorciumot  választotta ki. (A konzorcium további tagjai: 
Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék és Tájtervezé-
si és Területfejlesztési Tanszék, Környezettudatos Vállalatirányítás Egyesület, valamint a 
BFH Európa Kft.) 
 
Az SKV-jelentésnek a Kormányrendelet 4. melléklete (és az Irányelv 1. melléklete) alapján 
kidolgozott tematikája 2006. június 15. és július 17. között a hivatalos és társadalmi partnerek 
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által véleményezhető volt (a Kormányrendelet 7.§-a szerint), illetve 2006. június 19-én part-
nerségi fórum keretében megvitatásra is került. A Kormányrendelet 3. melléklete által megha-
tározott hivatalos szervek, valamint a meghívott civil és tudományos szervezetek, illetve kor-
mányzati szervek képviselői részt vettek a fórumon, és egy részük írásban is élt a véleménye-
zés lehetőségével. 
 
Az SKV-t az elfogadott módszertan és tematika szerint a tervezőkkel történt dokumentált 
egyeztetések segítették. 
 
A Társadalmi infrastruktúra OP készítésekor a hivatalos, államigazgatási, valamint a társa-
dalmi partnerek több alkalommal kaptak lehetőséget véleményük, ezen belül különösen kör-
nyezeti-fenntarthatósági szempontú észrevételeik kifejtésére, illetve ezeknek a tervezők felé 
történő közvetítésére:  

 a Társadalmi infrastruktúra OP első társadalmi partnersége során (2006. október 
18. – november 8., a társadalmi partnerek környezeti véleményeik beépüléséről 
2007. február 14-től május 31-ig névre szóló levélben tájékoztatást is kaptak); 

 az ex-ante értékelés folyamatában (hivatalos és államigazgatási partnerek bevoná-
sával); 

 az SKV-értékelés folyamatában (az SKV-t végzők több civil szervezettel álltak 
kapcsolatban); 

 az SKV-jelentés és az alapját képező OP konzultációja során (2006. november 15. 
– december 14., amelyben valamennyi társadalmi szereplő számára nyitott volt a 
lehetőség, továbbá az érintett környezetvédelmi civil és kormányzati szervezetek 
külön célzott felkérést is kaptak a részvételre). 

 
Az fenti egyeztetési folyamatok mindegyikének az OP október 16-i verziója képezte az alap-
ját. A fenti egyeztetések lezárulása után az OP-ba beépültek azok megállapításai. 
 
Az elkészült SKV-jelentésről a vizsgálat alapját képező TIOP-verzióval együttesen 2006. no-
vember 15-től 30 napos konzultációra került sor a Kormányrendelet 8.§-a és az Irányelv 6. 
cikke alapján, a jogszabályok által meghatározott hivatalos, illetve kibővített társadalmi és 
civil partnerek körében, továbbá a teljes nyilvánosság által is hozzáférhetően (a Kormányren-
delet 8.§ (5) alapján) az NFÜ honlapján és egy országos napilapban meghirdetve. 
 
Az SKV konzultációja során a társadalmi partnerek számára az NFÜ több csatornás egyezte-
tési lehetőséget biztosított, részben az NFÜ saját honlapján, részben egy e célra létrehozott 
internetes felületen. A TIOP esetében 2006. november 27-én egy fórum került megrendezésre 
a Kormányrendelet által meghatározott körben, kiegészítve további társadalmi szervezetekkel. 
 
Az SKV folyamata során beérkezett észrevételek megerősítették az SKV-t végzők észrevéte-
leit, egyben ki is egészítették azokat. Az SKV készítői a jelentést a konzultáción beérkezett 
véleményekkel bővítették, majd a kibővített verziót megvitatták a tervezőkkel. Ezen egyezte-
téseket követően véglegesített OP-k kerültek benyújtásra a Bizottságnak. A program benyúj-
tása után az NFÜ nyilvánossá tette a végső jelentést, és annak összefoglalóját a honlapján 
(www.nfu.gov.hu). A végső környezeti jelentésből világosan bemutatja azt is, hogy hol és 
hogyan változott az OP az SKV hatására. 
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2.9.2. Összefoglaló ismertetés arról, hogy a környezeti szempontokat hogyan il-
lesztették be a programba 

Az SKV-jelentések részét képezték az SKV ajánlásaira adott tételes tervezői válaszok. A do-
kumentum „A Társadalmi Megújulás és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kör-
nyezeti vizsgálata”, amely elérhető az NFÜ honlapjáról.  
 
A jelentés legfontosabb megállapításai és az azok figyelembevételével kapcsolatos tervezői 
válaszok a következők: 
 

Vélemények, javaslatok 

Válaszok 
(Milyen okok miatt választották az elfogadott 

programot a szóba került egyéb ésszerű al-
ternatívák ismeretében?) 

Az átfogó cél megvalósulása sok területen 
hozzájárul a fenntarthatóság irányába való 
elmozduláshoz (összehangolt fejlesztések, 
együttműködések, esélyegyenlőség, átlátható 
működés) 

A megállapítással a tervezők egyetértettek. 
Ezen szempontok figyelembevételével került 
meghatározásra az OP átfogó célja. A doku-
mentum ezzel kapcsolatos részei az SKV-t 
végző szakértőkkel való konzultáció során 
jelentősen javultak. 

Az infrastrukturális fejlesztések akkor nem 
vezetnek a természeti erőforrásaink állapotá-
nak romlásához, ha egyidejűleg az 
ökohatékonyság is nő. A működtetés fajlagos 
költségeinek csökkentése erősítheti a fenn-
tarthatósági szempontok érvényesülését, erő-
forrás-takarékosságot és a szennyezés-
kibocsátás csökkentését is jelentheti egyben, 
de ez nem derül ki a szövegből. 

Az OP egész stratégiája arra épül, és a 2. 
specifikus cél kiemelten is megfogalmazza, 
hogy a fejlesztések által gazdaságilag haté-
konyabbá kell válniuk az intézményrendsze-
rek működésének, tehát az erőforrásokat – 
legyenek azok pénzügyiek vagy természetiek 
– hatékonyabban kell felhasználniuk. Ez az 
esetek többségében természetszerűen együtt 
fog járni a fajlagos költségek csökkenésével, 
amelynek valóban az egyik legfontosabb 
hozadéka a környezeti terhelés csökkenése. 

A humán infrastruktúra legkirívóbb területi 
egyenlőtlenségeinek megszűntetése és a mi-
nőségi humán szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés érdekében egyidejűleg összponto-
sít a hozzáférésre és a minőség biztosítására. 
Nincs utalás arra, hogy a minőségbiztosítás-
nál szempont-e a fenntarthatósági elvek, 
gyakorlatok megjelenése, a környezettudatos 
irányítás. 

A fejlesztendő minőségbiztosítási rendszerek 
az intézményrendszerek hatékonyságának 
kérdéseit átfogó módon vizsgálják, és adnak 
azokról visszajelzést különböző szempontok 
szerint. E folyamatoknak természetesen ré-
szét fogja képezni a fenntarthatósági elvek 
vizsgálata. Az egyes minőségbiztosítási 
rendszerek különböző vizsgálati szempontja-
inak megjelenítése meghaladná az operatív 
programok műfaji és terjedelmi kereteit. 

Az IKT-fejlesztések révén csökkenthető a 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
anyag- és személyforgalom, csökkenhet a 
papírhulladék aránya, azonban az e-hulladék 
növekedésére is számítani kell. 

Az OP-ban jelentős hangsúlyt kapó informa-
tikai fejlesztések egyik legfontosabb indoka, 
hogy a különböző szolgáltatások színvonala 
felzárkózzon az információs társadalom által 
megkívánt szintre. Az elektronikus szolgálta-
tások és az informatikai megoldások által 
nemcsak a szolgáltatások minősége, hanem 
hozzáférhetősége is javul jelentős környezeti 
terhelés nélkül. Az e-hulladék kezelésére 
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minden országban egyre nagyobb hangsúlyt 
kell fordítania a társadalomnak és a gazda-
ságnak. 

A károk megelőzésének, csökkentésének 
megvalósítását szolgáló intézkedéseket az 
akciótervek tervezésekor szükséges beépíte-
ni, de erre a TIOP-ban nincs utalás. 

Az akciótervek az említetteken túl rengeteg 
olyan részletet fognak tartalmazni, amelyek 
AT-kban való szerepeltetésére egyik esetben 
sincs utalás az operatív program szövegében. 

Az SKV értékelés javasolja az integrált tér-
ségi értékelések és monitoring bevezetését és 
alkalmazását, amelyeknek nélkülözhetetlen 
alapja a térségek ökológiai rendszereinek 
térinformatikai alapú állapotértékelése, va-
lamint térbeli és időbeli mintázatának elem-
zése (például MÉTA Program alapján – Ma-
gyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa, 
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 
Vácrátót). A részletes értékelési szempontok 
és monitoring kialakítását az akciótervek 
mellett, azok készítésével párhuzamosan 
elkészíteni javasolt SKV követő intézkedések 
programját önálló dokumentumban szüksé-
ges rögzíteni minden operatív program ese-
tében. 

Az OP monitoring rendszerébe beépítésre 
kerül az említett intézkedések terve.  

 

2.9.3. A hatóságok és a társadalmi szervezetek véleménye és az arra adott terve-
zői válaszok összefoglalása 

A konzultáció során az TIOP környezeti vizsgálatával kapcsolatosan beérkezett megállapítá-
sok jórészt megerősítették az SKV-jelentés megállapításait, illetve további kiegészítéseket 
javasoltak. 
 

Vélemények 

Válaszok 
(Milyen okok miatt választották az elfogadott 
programot a szóba került egyéb ésszerű alter-

natívák ismeretében?) 
Mind a hatóságok, mind a civil szervezetek 
hangsúlyozták a követő intézkedések kidol-
gozását környezeti és fenntarthatósági szem-
pontból is megfelelő módon, a civil szektor 
részvételét a végrehajtásban, és a horizontális 
politikáknál megfogalmazott alapelvek alap-
ján fenntarthatósági (vagy horizontális) mi-
nimumkritériumok meghatározását, amelyek 
a pályázás alapvető feltételeként jelennek 
meg. 

Lásd a 2.1.4. Monitoring intézkedések c. fe-
jezetet. 
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2.9.4. Határokon átnyúló hatások 

A Kormányrendelet 9. § és az Irányelv 7. bekezdésének megfelelően az SKV során az értéke-
lés megvizsgálta, hogy az OP stratégiai dokumentum jellegéből adódóan, az abban foglalt 
információk részletezettsége alapján érdemben megállapíthatóak–e jelentős határon átnyúló 
hatások, és ezért szükséges-e határon átnyúló konzultációk lefolytatása. Az SKV során megál-
lapítást nyert, hogy az OP szövege alapján a tervezett stratégiai lépések és beavatkozások te-
rületi jellege, megvalósításának a környezet állapotát befolyásoló tevékenységi szintű lebon-
tása nem beazonosítható, ezért nem állnak rendelkezésre a konkrét területi hatások – így a 
határon átnyúló hatások – elemzéséhez szükséges információk. 
 
Az SKV-értékelés arra hívta fel a figyelmet, hogy a stratégiai dokumentumok hierarchiájában 
az Irányelv 4. cikk (3) bekezdés alapján elsősorban az OP-t megelőzően készült, annak alap-
jául szolgáló ágazati stratégiai programokat, koncepciókat lehet ebből a szempontból vizsgál-
ni, illetve az OP-t követő alacsonyabb szinteken (az akciótervekben, pályázati kiírásokban) a 
szükséges részletes adatok rendelkezésre állása után szükséges érdemben vizsgálni, hogy fel-
merülnek-e határon átnyúló jelentős hatások. Ennek megfelelően, a magyar Kormány szom-
szédos országok kormányaival folyatott kétoldalú tanácskozásokon ismertette az ÚMFT szin-
tű elképzeléseit mint a tervek stratégiai hierarchiában az OP-k felett álló stratégiai keretét. 
Ezen túlmenően a TIOP 2007-2008. évi akciótervei esetében az akcióterv SKV-folyamatának 
keretében a határon átnyúló hatásokról egyeztetési anyag készült, melyet valamennyi szom-
szédos állam környezetvédelemért felelős hatóságának levélben megküldtünk. A határon át-
nyúló hatások akciótervek szintjén történő vizsgálatára és konzultációjára a teljes tervezési 
periódus (2007-2013) tekintetében elkötelezzük magunkat. 
 

2.9.5. Monitoring intézkedések 

A TIOP tervezői maguk is egyetértenek az SKV-val abban, hogy az OP-tervezés szintjén ki-
küszöbölhetetlen probléma, hogy az egyes célok egymással ellentétes irányban is hathatnak. 
Mivel az általános szintű szöveg alapján nem ítélhető meg a támogatások egyedi környezeti 
hatása, egyetértve az SKV javaslatával a TIOP akcióterveinek és végrehajtásának folyamatai 
során, vagyis a TIOP további tervezési szintjein (akciótervek, pályázati kiírások) konkrét 
egyedi mérlegelés tárgyává kell tenni fenntarthatósági szempontból a lehetséges alternatív 
támogatási megoldásokat. Az erre vonatkozó garanciális elemek ezért részletesen megjelení-
tésre kerültek a TIOP végrehajtási fejezetében, különös tekintettel  

 a pályázatok támogatásának befogadhatósági feltételeként megszabott fenntartha-
tósági kritériumra (minimum kritérium);  

 a fenntarthatóság elvét segítő fenntarthatósági útmutató elkészítésére;  
 a monitoring bizottságokban delegált környezetvédelmi szervezeti tagságra;  
 a fenntarthatóság szempontjából elvégzett értékelésekre; 
 valamint a jogszabályi kötelezettségből is adódóan az akciótervekre elvégzendő 

stratégiai környezeti vizsgálatra. 
 
Az OP indikátorrendszerén keresztül folyamatos monitorozásra kerül az OP előrehaladása, 
köztük a horizontális szempontok megvalósulása is. 
 
Ezeket a követő intézkedéseket a TIOP monitoring és végrehajtási rendszerébe integráltan 
építette be az átfedések elkerülése érdekében. 
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2.10. A TÁRSADALMI PARTNEREKKEL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS ÖSSZEFOGLALÓ-
JA 

2.10.1. A partnerségi egyeztetés első fordulója 

Az OP első, koncepcionális kereteket tartalmazó teljes munkaváltozata 2006 márciusára ké-
szült el. A tervezet – tárcaközi egyeztetés mellett – 2006. március-április folyamán a tárcák 
kulcsfontosságú partnereinek körében társadalmi egyeztetésre lett bocsátva, a Társadalmi 
megújulás operatív program akkori változatával együtt. Az operatív programok kidolgozásá-
ban közreműködő minisztériumok közösen kialakított sablon felhasználásával egyeztették 
írásban a programokat a partnereikkel. A vélemények megfogalmazását a tárcák elsősorban az 
operatív programok stratégiájával és prioritási tengelyeivel kapcsolatban vártak. A 
makrofórumokkal folytatott egyeztetés keretében az operatív programok első munkaverzióját 
megvitatta az Országos Érdekegyeztető Tanács, az Országos Érdekegyeztető Tanács Szociális 
Bizottsága, az Országos Szociálpolitikai Tanács és a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Ta-
nács. Az operatív programokat megtárgyalta a foglalkozási célú civil érdekképviseleti rend-
szer makroszintű fóruma, a Konzultatív Tanács is. Az operatív program tervezete összességé-
ben megfelelő fogadtatásra talált. A partnerek az operatív program stratégiájával és prioritási 
tengelyeivel egyetértettek, mindazonáltal számos észrevételt, kiegészítést fogalmaztak meg – 
ezek nagyrészt beépültek. Számos nem stratégiai szintű megjegyzés, konkrét projektjavaslat 
érkezett, amelyeket a tervezési munka későbbi fázisában épülhetnek be a folyamatba. 
 

2.10.2. A partnerségi egyeztetés második fordulója 

Az operatív programot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2006. október 16-án bocsá-
totta társadalmi egyeztetésre, egyidejűleg azzal, hogy elérhetővé tette a honlapon, a 
www.nfh.gov.hu oldalon. A véleményeket november 8-áig fogadta be az NFÜ. 
 
A partnerségi egyeztetés módszertana az Új Magyarország Fejlesztési Terv vitája során al-
kalmazott eszközökön alapult. Az Ügynökség mintegy 4000 partnerszervezetet – köztük 
szakmai, érdekképviseleti és civil szervezeteket, a gazdaság és a tudományos élet képviselőit 
– kért fel közvetlenül postai vagy elektronikus levélben az egyeztetésben való részvételre. A 
társadalmi vita nyitott volt, hiszen az Ügynökség honlapjáról bárki letölthette az operatív 
programot a hozzá tartozó kérdőívvel együtt, és véleményét az operatív programvéleménye-
zésére létrehozott e-mail címre elküldhette. 
 
Az egyeztetés bázisát egy elektronikus, strukturált kérdőív adta, amely technikailag megköny-
nyítette a beérkező vélemények feldolgozását és beépítését. Összesen csaknem 1350 szervezet 
juttatta el véleményét az elektronikus kérdőívek segítségével, valamint esszé formájában, 
amelyek az átláthatóság érdekében bárki számára megtekinthetők a honlapon.  
 
Az Ügynökség ezen felül az operatív programok megvitatására egyeztető fórumsorozatot 
szervezett az érintett szaktárcák képviselőinek és a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület illeté-
kes tagjának részvételével. A fórumokra meghívott szervezetek körét az a közel 4000 partner-
szervezetet számláló adatbázis szolgáltatta, amely valamennyi tervezési egység – minisztéri-
umok, országos hatáskörű hivatalok és a regionális fejlesztési tanácsok – partnereit foglalja 
össze. Az egyes ágazati vitafórumokra kb. 20-25, a téma szempontjából meghatározó véle-
ményformáló szociális, szakmai, tudományos és civil szervezet kapott meghívót. Az egyezte-
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tő fórumok időpontjait a honlapon feltüntettük, és azon szervezetek jelentkezését is elfogad-
tuk, amelyek meghívót előzetesen nem kaptak. A közel 2 órásra tervezett beszélgetések mind-
egyikéről szerkesztett emlékeztető készült, amely az Ügynökség honlapján ugyancsak elérhe-
tő. Az operatív programot a kiemelt makrofórumok, többek között az Országos Érdekegyezte-
tő Tanács – amelynek a döntés-előkészítő Nemzeti Fejlesztési Bizottságával az NFÜ rendsze-
resen ülésezik –, a Gazdasági és Szociális Tanács, a Magyar Tudományos Akadémia, az Or-
szágos Környezetvédelmi Tanács, az Országos Területfejlesztési Tanács, valamint a 2006. 
szeptember 5-én magalakult Nemzeti Fejlesztési Tanács is napirendjére tűzte. Az ágazati re-
gionális és makrofórumok mellett a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület folyamatosan egyez-
tetett az operatív program tartalmi elemeit illetően. 
 
A határidőig beérkezett valamennyi véleményt táblázatos formában, az operatív program 
struktúrájának megfelelően dolgozta fel az Ügynökség. Az így elkészült táblázatban található 
hozzászólásokhoz az adott témáért felelős tervezési egységek készítették el a választervezete-
iket, feltüntetve, hogy a javaslat elfogadott, elutasított, vagy részben befogadható-e. Az egyes 
javaslatok végleges sorsát először az Operatív Program Tárcaközi Koordinációs Bizottság 
tárgyalta meg, majd a Tervezési Operatív Bizottság döntött. A beérkezett vélemények és ja-
vaslatok elbírálását követően a véleményező szervezetek személyre szabott válaszleveleket 
kaptak. 
 
A partnerségi egyeztetés második fordulója nyomán az alábbi változások történtek a TIOP-
ban: 

 A helyzetelemzés kiegészült a demográfiai trendekre és az azok hatásaira vonatko-
zó megállapításokkal. 

 A horizontális célokon belül a kohézió fejezete kiegészült a területiség vetületével, 
a fenntarthatóság alatt erősödtek a társadalmi fenntarthatóság és a biztonság szem-
pontjai. 

 Kiegészült, pontosításra került a többi operatív program fejlesztéseihez való kap-
csolódásokat, a lehatárolás elveit bemutató fejezet. 

 Az indikátorok hiányosságaira vonatkozó megjegyzéseknek megfelelően áttekin-
tettük és módosítottuk az OP indikátorrendszerét. 

 Számos szövegszerű korrekciós, pontosító javaslat – a tárcák egyetértése esetén – 
átvezetésre került. 
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33..  PPRRIIOORRIITTÁÁSSII  TTEENNGGEELLYYEEKK  

3.1. AZ OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Cél: 
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító 
kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igények-
hez való alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 

Indikátorok: 

Output indikátorok: 
 Megfelelő IKT-berendezéssel (definíció: interaktív tábla és hozzátartozó munkaállomás) 

felszerelt tantermek száma 
 Felsőoktatási aktivitásra, kutatásra alkalmas, korszerű komplex terek (a program kereté-

ben felújított, illetve újonnan épített) mennyisége 

Eredmény indikátorok: 
 A számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban 
 Közművelődési intézmények nem-formális, informális képzésein résztvevők száma 
 Könyvtári távhasználatok száma 
 Műszaki, matematika vagy egyéb természettudományos diplomával rendelkezők 1000 

főre jutó száma a 20-29 éves korosztályban 
 Iskolák és iskolafokozatok közötti szegregáció indexe (az iskolai átlagos teljesítmény és a 

tanulók egyedi olvasási-szövegértési teljesítménye között megfigyelt kapcsolat erőssége 
– a tanulók egyedi olvasási-szövegértési eredményei szóródásában az iskolák átlagos 
eredményei által magyarázott rész) 

 
A prioritási tengely célját az alábbi indikatív művelet-típusok megvalósításán keresztül érjük 
el: 
 

3.1.1. Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens 
iskola”  

A művelet elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál, amely nemcsak 
az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő IKT-támogatású pe-
dagógiai módszertanon keresztül – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrast-
ruktúrát is jelentős részben biztosítja. A művelet sikeréhez feltétlenül szükséges országos ha-
tás eléréséhez a KMOP beavatkozásai is szükségesek, amelyek a KMR területén megvalósuló 
hasonló fejlesztéseket támogatják. Így lehetővé válik, hogy a TIOP és a KMOP IKT-
fejlesztései a tartalomfejlesztésekkel és az infrastrukturális fejlesztésekkel összhangban, azo-
kat támogatva az ország valamennyi közoktatási intézményében azonos standardoknak 
megfelelően valósuljon meg a pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fej-
lesztése esetében. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény számára egységes alapin-
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formatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás 
elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 
 
A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása 
érdekében a közoktatás minden szintjén megteremtjük az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciák megalapozásának, fejlesztésének infrastrukturális feltételeit. 
Kiemelten kezeljük az infrastruktúra fejlesztésének szempontjából az info-kommunikációs és 
az idegen nyelvi készségek elsajátítását támogató fejlesztéseket. Az iskolai környezet átalakí-
tását úgy végezzük el, hogy az támogassa az iskolai kudarcok csökkentését, illetve a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. Az itt tervezett fejlesztések a 6 
„konvergencia” régió közoktatási intézményeiben valósulnak meg, továbbá kiterjednek a 
közoktatás keretében szakképzést végző intézményekre is. 
 
A bevezetés során biztosítani fogjuk az eszközök használatához szükséges egyéb fejlesztése-
ket, így a megfelelő tartalomfejlesztést, illetve módszertani segédletek kidolgozását. Ez utóbbi 
fejlesztések a TÁMOP-ban tervezett fejlesztések felhasználásával valósulnak meg, így a prog-
ram szoros szinergiában fog megvalósulni a TÁMOP tartalom- és módszertani fejlesztéseivel. 
A Munkaerő-piaci Alap, valamint az NFT I. pályázataihoz hasonlóan, a támogatás feltétele-
ként jelenik meg a TÁMOP-os fejlesztések alkalmazása a pályázati úton biztosított infrastruk-
túrán. A program tehát nem csak informatikai eszközök biztosítását célozza, hanem azok 
minden közoktatási intézményben való bevezetését, felhasználásának elterjesztését is, a szük-
séges pedagógiai módszertani és tartalmi fejlesztésekre támaszkodva. 
 
A fejlesztések céljai: 

 Az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrast-
ruktúra megteremtése; 

 A kompetencia-fejlesztést támogató, IKT-alapú infrastruktúra megteremtése; 
 Az információs társadalomban nélkülözhetetlen életviteli kompetenciák elsajátítá-

sát támogató közösségi, szolgáltatási infrastruktúra megteremtése; 
 Az elektronikus mérés-értékelés infrastruktúrájának megteremtése; 
 A közoktatás információs rendszerének fejlesztését segítő elektronikus adminiszt-

rációs rendszer kiépítése; 
 A pedagógiai munkát támogató eszközrendszer kialakítása; 
 A közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató 

infrastruktúra kialakítása. 
 
A fejlesztések eredményeképpen létrejövő „Intelligens iskola”: 

 a helyi közösségi, kulturális, közművelődési élet szervezésének központja lesz; 
 alkalmas lesz az egyéni ütem szerinti önálló tanulásra, a csoportmunkára, a cso-

portban való együttműködés és a különböző csoportszerepek kipróbálására, 
együttműködéseket lehetővé tevő kísérletek elvégzésére; 

 mindenki számára biztosítani fogja a különböző információhordozók útján a tanu-
lási tartalmak könnyű, azonnali és folyamatos hozzáférését; 

 olyan környezetet fog teremteni, ahol mind a pedagógus, mind a diák, mind a beté-
rő felnőtt jól érzi magát, ahol szívesen tartózkodik, bővíti tudását, fejleszti képes-
ségeit. 

 
A fejlesztés fenntarthatósága, így az eszközök működtetése, szervizelése és későbbi fejleszté-
se a közoktatási intézmények fenntartóit terheli. Az oktatási módszertan átalakításával és az 
IKT-alapú pedagógiai kultúra fejlesztésével az eszközpark fenntarthatóságának biztosítása 
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fokozottan előtérbe kerülő feladata lesz az intézményeknek és fenntartóiknak. Az „Intelligens 
iskola” program kialakítása során ESZA-típusú tevékenységek végrehajtására is szükség van 
annak érdekében, hogy az infrastruktúra beszerzését megfelelő képzés és támogató szolgálta-
tások kísérjék. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az önálló infrastruktúrafejlesztés 
nem érhet el maximális hatást megfelelő online helpdesk, az eszközök felhasználásának hely-
színi oktatása, valamint a folyamatos támogató szolgáltatások hiányában. Így a művelet kere-
tében ki fogjuk használni az 1083/2006/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében meghatá-
rozott pénzügyi rugalmasság lehetőségét. 
 
A közoktatás TÁMOP keretében támogatott módszertani és tartalmi megújításához szükséges 
infrastruktúrát a helyi sajátosságok és igények alapján elsősorban a regionális operatív prog-
ramok finanszírozzák. A ROP-okban valósul meg az épületek csoportmunkát, kollaborációt 
segítő, a közösségi foglalkozásokat támogató átalakítása, valamint egyéb eszközök, kiegészí-
tők, csoportfoglalkozást támogató taneszközök beszerzése. A ROP-okból kerül még támoga-
tásra a TIOP-ból (a KMR esetében KMOP-ból) támogatott IKT-fejlesztések fogadásához 
szükséges infrastrukturális háttér kialakítása is. A TÁMOP támogatja a közoktatás tartalmi 
megújítását, így többek között a kompetenciafejlesztő oktatás elterjesztését is. Az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása hozzájárul a különböző forrásból 
származó, különböző absztrakciós szintű információk leválogatásához, rendezéséhez, mely 
képesség az információs társadalom korában nélkülözhetetlen a sikeres munkaerő-piaci rész-
vételhez. A TÁMOP – a tartalmi fejlesztéseken túl, a ROP-okból nem támogatott közoktatási 
intézmények esetében – támogatja a bútorzat, felszerelés, egyéb eszközök, kiegészítők, cso-
portfoglalkozást támogató taneszközök beszerzését, valamint IKT-eszközök beszerzését a 
TÁMOP 3. prioritási tengelye keretében támogatott non-profit intézmények és oktatási háttér-
intézmények számára. 
 

 TÁMOP TIOP ROP-ok 
A TÁMOP keretében végzett módszer-
tani és tartalmi megújításához szüksé-
ges infrastruktúra. 

  X 

Épületek csoportmunkát, kollaborációt 
segítő, a közösségi foglalkozásokat 
támogató átalakítása. 

  X 

Bútorzat, felszerelés, egyéb eszközök, 
kiegészítők, csoportfoglalkozást támo-
gató taneszközök beszerzése. 

X 
(a ROP-okból nem 

támogatott közoktatási 
intézmények) 

 X 

IKT-fejlesztések fogadásához szüksé-
ges infrastrukturális háttér kialakítása.   X 

IKT-eszközök beszerzése. 

X 
(a TÁMOP 3. prioritási 

tengelye keretében 
támogatott non-profit 

intézmények és oktatási 
háttérintézmények) 

X 
(közoktatási 
intézmény) 

X 
(közoktatási 
intézmények 
KMR terüle-

tén) 

Módszertani és tartalomfejlesztés. X   
 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató infrastruktúra 

Elsődleges cél az IKT-készségek fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító inf-
rastruktúra, illetve a kompetencia-fejlesztést támogató, IKT-alapú infrastruktúra megteremté-
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se országszerte azonos alapszolgáltatások biztosításával. A beavatkozások tartalmazzák a kü-
lönböző kompetenciák fejlesztésére orientált és differenciált tartalom és pedagógiai módszer-
tan elterjedését támogató feltételek megteremtését a központi (SULINET, SDT) és intézményi 
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúra fejlesztésével. Minden közoktatási intézményben 
elérhetővé tesszük a kompetenciafejlesztéshez igazított tananyagok és módszertan alkalmazá-
sát IKT-támogatással (számítógép, projektor, interaktív tábla stb.). A művelet által támogatott 
főbb tevékenységek: 

 a TÁMOP keretében fejlesztendő régiós szolgáltató hálózatok támogató rendsze-
rének kialakítása, fejlesztése IKT-eszközbeszerzéssel, fejlesztéssel; 

 a tartalmi fejlesztésekben érintett intézmények informatikai ellátottságának biztosí-
tása meglévő IKT-eszközök fejlesztésével és újak beszerzésével. 

 
Az IKT-infrastruktúra megteremtése során a következő szempontokra leszünk figyelemmel: 

 egyenlő hozzáférés biztosítása; 
 meglévő eszközök integrálása; 
 helyi igények figyelembe vétele; 
 a lehető leghosszabb értékállóság elérése; 
 minél alacsonyabb üzemeltetési költség; 
 széleskörű technológiai interoperabilitás biztosítása; 
 megújuló energiaforrások használata és energiatakarékos technológiák alkalmazá-

sa. 
 
A beavatkozás célja, hogy a szakmai minimum biztosítása érdekében a hat „konvergencia” 
régió területén egységes alapszolgáltatásokat biztosítson minden közoktatási intézmény szá-
mára. 
 

A közoktatás információs rendszereinek fejlesztése 

Az információs társadalomban nélkülözhetetlen életviteli, aktív társadalmi részvételre felké-
szítő kompetenciák elsajátítását támogató közösségi, szolgáltatási infrastruktúra megteremtése 
mellett a pedagógiai munkát támogató eszközrendszer kialakítása szükséges. A közoktatás 
hatékonyságának növelése, gazdaságos működtetése, a források optimális allokációja érdeké-
ben elengedhetetlenül szükséges a ráfordítások ellenőrizhetőségét biztosító központi és intéz-
ményi információs rendszerek fejlesztése, a meglévő adattárak koherenciájának és az adat-
szolgáltatások hozzáférhetőségének megteremtése. A műveleten keresztül integrált, a hazai és 
nemzetközi intézményekkel interoperábilis rendszert (pl. Europass) teremtünk a finanszírozá-
si, statisztikai, tervezési adatigények költséghatékony kiszolgálása érdekében. Kiépítjük a 
közoktatás információs rendszerének fejlesztését segítő elektronikus adminisztrációs rendszert 
is. Az IKT-infrastruktúra megteremtése során figyelemmel leszünk az egyenlő hozzáférés 
biztosítására, a már meglévő eszközök integrálására és fejlesztésére, az üzemeltetési költségek 
minél alacsonyabban tartására, a széleskörű technológiai interoperabilitásra, valamint a helyi 
igények figyelembevételére. 
 
A fejlesztés a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) szolgáltatásait érinti, amelyek a tanu-
lók, pedagógusok, intézmények nyilvántartásának, a normatív támogatások igénylésének, 
valamint a taneszköz- és tankönyvnyilvántartások rendszereinek alapját képezik. A beruházá-
sok a központi adminisztrációs rendszerek informatikai és fizikai infrastruktúráját érintik, a 
fejlesztések keretében tárhely és on-line szolgáltatásokat kiszolgáló infrastruktúra kerül kiala-
kításra. Míg a HEFOP keretében a rendszer alapjául szolgáló azonosító rendszerek (tanulói, 
intézményvezetői és intézményi azonosítók) kifejlesztésére került sor, addig a TIOP intézke-
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déseinek az erre az alapinfrastruktúrára épülő alkalmazás- és szolgáltatás-fejlesztések támoga-
tása a célja. A kifejlesztendő alkalmazások és szolgáltatások rendszere támogatja az ágazati 
specifikus célok (sajátos nevelési igényű tanulók, hátrányos helyzetűek esélyegyenlősége, 
szegregáció felszámolása) megvalósulásának nyomon követését, valamint a mérési-értékelési 
rendszer törzsinformációs szolgáltatásának is alapját képezi. 
 
A már meglévő adattárházak bővítését a program keretében begyűjtendő új információk 
mennyiségének növekedése, valamint a szolgáltatott tananyagtartalmak mennyiségének növe-
kedése indokolja. Az adatfeldolgozás, az on-line adminisztrációhoz szükséges kiegészítő 
szolgáltatásokat (RA – registration authority, azaz azonosítási ellenőrzés, CA – certification 
authority, azaz jogosultsági ellenőrzés) lehetővé tevő infrastruktúra kialakítása is ezen prog-
ram része. A beavatkozás – összhangban az EKOP és ÁROP programokkal – megteremti az 
elektronikus adminisztráció alapjait és kiterjesztését. Az EKOP és az ÁROP programjai az 
állampolgári azonosítás és nyilvántartás rendszereit, valamint az államigazgatás más alrend-
szereihez való kapcsolódást teszik lehetővé, míg a TIOP-ban végrehajtott fejlesztés az oktatá-
si, ágazati adminisztráció infrastruktúráját teremti meg a TIOP, illetve a TÁMOP vonatkozá-
sában. A fejlesztés egy végső kedvezményezettre irányul, hozzáférést biztosítva az ország 
közoktatási intézményei számára. 
 

Országos mérés-értékelési rendszerek infrastruktúrája 

Az oktatási tevékenységet mérhetővé, összehasonlíthatóvá kell tenni országos szinten. A mé-
rés-értékelési rendszerek hozzájárulnak az egyéni képességekhez igazított képzési utak kiala-
kításához, a mérés-értékelés költséghatékony lebonyolításához, valamint az oktatási, képzési 
tevékenyég hatékonyságának mérhetővé tételéhez. A művelet támogatja az egységes mérési-
értékelési és minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek biztosítását 
(létrehozását, fejlesztését) a hat „konvergencia” régió területén. A KMR területén megvalósu-
ló kapcsolódó informatikai rendszerek a TÁMOP-ban a keresztfinanszírozás terhére kerülnek 
támogatásra. 
 
A mérés-értékelési feladatok lebonyolításához, az adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához, vala-
mint publikálásához szükséges központi infrastruktúra megteremtése és az intézményi szintű, 
mérési (vizsgáztatási) feladatokat is ellátó infrastruktúra kialakítása a TIOP-ból kerül finan-
szírozásra. A fejlesztés eredményeképpen a TÁMOP-ban megvalósuló mérési-értékelési rend-
szer adatgyűjtési és publikációs kiszolgáló infrastruktúrája jön létre, amely a mérések adatai-
nak begyűjtésére, valamint az értékeléshez szükséges adatfeldolgozásra alkalmas a végső 
kedvezményezett intézménynél. Az így létrejövő mérési-értékelési rendszeren keresztül való-
sulhatnak meg a TÁMOP-ban tervezett hazai és nemzetközi éves mérések. 
 
A közoktatási információs rendszerek fejlesztése, valamint a mérés-értékelés rendszer-
fejlesztése egy végső kedvezményezettre irányul, hozzáférést biztosítva minden közoktatási 
intézmény számára. 
 

3.1.2. Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrast-
ruktúra fejlesztése 

A 2212/2005. (X. 13.) Korm. határozat és a 2006/962/EK ajánlás irányelveivel összhangban 
megállapíthatjuk, hogy a formális oktatási rendszer önmagában nem képes a kulcskompeten-
ciák teljes körű elsajátításának biztosítására. Ezért a formális oktatási tevékenység és a nem-
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formális, informális képzési, művelődési rendszerek hatékony, egymást támogató együttmű-
ködése, valamint az átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében korszerűsíteni kell a 
nem-formális és informális tanulás színtereiként szolgáló, az oktatási rendszereket hatékonyan 
támogatni tudó közművelődési és közgyűjteményi (múzeumi és könyvtári) hálózatot. A mű-
velet célja olyan infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, amelyek támogatják az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kulturális tudatos-
ság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerin-
ti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – elsajátí-
tását. 
 
A művelet a területi szolgáltató központok egységes szolgáltatási portfoliójának megteremté-
sével hozzájárul a humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérsékléséhez, a kulturá-
lis szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához és a humán közszolgáltatások hatékonysá-
gának növeléséhez. A kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében 
olyan infrastruktúrát teremt, amely révén valamennyi településméret esetén azonos szolgálta-
tási tartalmak érhetők el.  
 
A beavatkozások a formális oktatást kiegészítve gazdagítják a nem-formális és informális 
tanulási formákat, az iskola előtti és iskoláskori készség- és képességfejlesztést, a kreativitás 
fejlesztését és a felnőttképzést. A fejlesztések kiemelt célcsoportjai: a gyermek- és ifjúsági 
korosztály (a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés, képzés tekintetében), valamint 
különösen a leszakadó térségek felnőtt népessége, amelynek esetében a kulturális szolgáltatá-
sokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a társadalmi felzárkózás egyik hatékony 
eszköze. A művelet a TÁMOP-ban megfogalmazott nem-formális és informális oktatást tá-
mogató fejlesztések infrastrukturális hátterét teremti meg. A környezeti fenntarthatóság hori-
zontális szempontjainak érvényesítése érdekében minden beruházásnál szem előtt fogjuk tar-
tani a megújuló energiaforrások használatát és az energiatakarékos technológiák alkalmazását. 
 
A művelet további törekvése a múzeumok ún. „iskolabarát” funkcióinak fejlesztése a képes-
ség- és kompetenciafejlesztés, valamint az egész életen át tartó tanulás érdekében. A könyvtá-
rak vonatkozásában a TÁMOP-ban megvalósítandó országos könyvtári rendszerek szolgálta-
tásainak továbbításához, a kisebb könyvtárakba történő eljuttatásához szükséges infrastruktúra 
fejlesztése történik. A TIOP az épületek külső felújítását, valamint turisztikai látogatóbarát 
célú fejlesztését nem támogatja.  
 
Tekintettel a kultúrának a helyzetelemzésben is kihangsúlyozott oktatási szerepére, fejlesztjük 
a kulturális tartalmak oktatási célú hozzáférését is. A hozzáférési igényeknek és a költségha-
tékonysági követelményeknek megfelelően a program egyik fő célja az egységes kereshetősé-
get és elérhetőséget támogató infrastruktúra megteremtése az intézményekben: a digitalizált 
kulturális örökségi értékekhez való hozzáféréshez szükséges műszaki és informatikai feltéte-
lek kialakítása a hat „konvergencia” régió közművelődési intézményeiben, múzeumaiban és 
könyvtáraiban, annak érdekében, hogy az ország egész területén egységes színvonalú szolgál-
tatást biztosítsunk. 
 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a vidéki alapszolgáltatások fejlesztése ke-
retében multifunkcionális közösségi központok jönnek létre a vidéki térségekben az 5000 fő 
alatti lélekszámú vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűségű, nem városi rangú települé-
seken. A fenti kritériumoknak megfelelő településeket a TIOP hasonló beavatkozásai nem 
érintik, miután a TIOP-ban a megyei jogú városok fejlesztése valósul meg. (Lásd még 2.5.6. 
fejezet.) 
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A művelet keretében az alábbi területi szempontok érvényesülnek. A multifunkcionális kö-
zösségi központok létrehozását célzó beavatkozás keretében a hat „konvergencia” régióban 
olyan megyei jogú városokat kívánunk támogatni, melyek nem versenyképességi pólus vá-
rosok, és melyek kiválasztásában elsődleges szempontot képeznek az egyes régiók, illetve 
térségek közötti fejlettségbeli különbségek csökkenése területi mutatók (pl. munkanélkülisé-
gi ráta, iskolai oktatásból való lemorzsolódottak aránya, gazdasági fejlettségi mutatók, hátrá-
nyos helyzetű települések száma a térségben, kulturális szolgáltatásokkal való ellátottság) 
alapján. Elsősorban az elmaradottabb régiókban így lehetőség van több multifunkcionális kö-
zösségi központ támogatására is. A közgyűjtemények integrált fejlesztési programjai a hat 
„konvergencia” régiót teljes egészében lefedik. A múzeumok iskolabarát fejlesztésének célja, 
hogy a hat „konvergencia” régió területén szakmai minimumként egységes alapszolgáltatá-
sokat biztosítson. A könyvtári fejlesztések területi megoszlását a TÁMOP tartalmi fejlesztései 
határozzák meg, miután a beavatkozás ezekhez a műveletekhez biztosítja a megfelelő infrast-
rukturális hátteret. E fejlesztések – az országosan egységes színvonalú szolgáltatások megte-
remtése érdekében – a különböző ellátottságú területi szinteken, illetve településeken diffe-
renciált fejlesztéseket jelentenek. A tartalmi fejlesztés célja a közgyűjteményekben fellelhető 
kulturális tartalmakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, különösen a hátrányos 
helyzetű térségekben élők számára. A fejlesztések során figyelembe vesszük a megvalósult 
hasonló fejlesztések, így pl. a Franciaországban működő regionális kulturális igazgatóságok 
hálózatának tapasztalatait, amelyek a kulturális ágazati feladatok területi szintű egységes 
szolgáltató központjaiként segítik a stratégiai célok megvalósítását. 
 

Multifunkcionális közösségi központok kialakítása 

A beavatkozás a területi mutatók alapján kiválasztásra kerülő térségekben központi szerepet 
ellátó jelentős nagyvárosaiban – egységes elveken nyugvó fejlesztések eredményeként – 
multifunkcionális közösségi terek létrehozására irányul. Ezek egyfelől a nem-formális és in-
formális tanulás színtereiként (korszerű szolgáltatások formájában, korszerű IKT-eszközök 
alkalmazásával) az oktatást, képzést, az át- és továbbképzést szolgálják, másfelől tág lehető-
ségeket biztosítanak közösségi tevékenységek és rendezvények, gyermek- és ifjúsági progra-
mok lebonyolítására, továbbá egyéb kiegészítő (információs, szociális, prevenciós, közigazga-
tást segítő) funkciókra. Ezek az intézmények a nem-formális és informális tanulás legfőbb 
térségi központjaként is, központi módszertani és szolgáltató bázisként szolgálnak, egy intéz-
ménybe összpontosítva a legfőbb közösségi funkciókat. A szolgáltató és tanácsadó szerep 
megvalósulásához jelentős hangsúlyt fektetünk a roma népesség felzárkóztatását célzó prog-
ramokra, többek között a mentorálást és pályázati tanácsadást támogató beavatkozásokra. Az 
intézmények hálózatosodása megfelelő alapot teremt az ágazati szakmapolitikai elvek és tö-
rekvések képviseletére, a művelődési nagyrendszerek koordinálására, szinergiájuk biztosításá-
ra. Az intézmények kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek (0-18 év) és az ifjúsági korosz-
tály (15-25 év) aktív részvételére, célzott programokkal, közösségi rendezvényekkel, össz-
hangban a TÁMOP 3.3.2. műveletben foglalt elvekkel. 
 
A fejlesztés többek között oktatási, képzési programokra alkalmas terek, közösségi rendezvé-
nyek helyszíneinek kialakítását, alkotó csoportok és műhelyek működéséhez szükséges inf-
rastruktúra, on-line portálok infrastruktúrájának kialakítását célozza. A hat „konvergencia” 
régióban, egységes elvek mentén megvalósítandó beavatkozás a megyei jogú városok térszer-
vező erejére építve, hozzájárul az elmaradottabb térségek felzárkóztatásához. A fejlesztés 
alapvetően a meglévő közművelődési infrastruktúra integrálására, összevonására vagy racio-
nalizálására, a rosszul hasznosított épületek új funkcióval való ellátására irányul, így egyúttal 
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kiváltható az elavult és a funkciók ellátására alkalmatlan infrastruktúra. A fejlesztések kötele-
ző eleme a programban érintett közép- és kistelepülések intézményi hálózatba történő bevoná-
sa, a szolgáltatásokhoz való műszaki és tartalmi hozzáférésük biztosítása, fokozottan érvénye-
sítve az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság horizontális szempontjait, a TÁMOP 3.3.2. mű-
veletével összhangban. 
 
Az integrálás és racionalizálás révén létrejövő infrastruktúra jelentős megtakarítást biztosít a 
fenntartási költségekben, mivel az összevont működés költséghatékonyságot és a központi 
költségvetés szempontjából jóval kisebb forrásigényt eredményez. 
 
A fejlesztéssel a leszakadó térségek felzárkóztatását segítjük, előnyben részesítve ezen térsé-
gek megyei jogú városait. A multifunkcionális közösségi központok kialakításának helyszínei 
a terület gazdasági, szociális és humán szolgáltatásokkal való ellátottságának mutatói alapján 
kerülnek kiválasztásra. 
 

Közgyűjtemények iskola-barát fejlesztése és oktatási-képzési szerepük erősítése 

A tevékenység célja a múzeumoknak és a könyvtáraknak az iskolarendszerű oktatáshoz, a 
nem-formális képzési formákhoz, módokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése. A mú-
zeumok iskolabarát fejlesztésének célja, hogy a múzeumok sajátos adottságaikra építve erősít-
sék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként – az egész 
életen át tartó tanulás paradigmájának szellemében – hatékonyan legyenek képesek bekapcso-
lódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. A beavatkozás a 
múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó és segítő célzott infrastrukturális fejleszté-
seket támogatja. Ezek eredményeként korszerűen berendezett, jól felszerelt gyermekfoglal-
koztatók, oktatóterek, az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi játszóterek, továb-
bá (a nagyközönség elől elzárt, a múzeumok gyűjteményének 95%-át őrző raktárak helyett) 
nyilvánosan látogatható tanulmányi raktárak jönnek létre. A fejlesztések szoros összhangban 
állnak a TÁMOP 3.3.1. és 3.3.2. műveletével, azok infrastrukturális hátterét biztosítva. Cé-
lunk, hogy a múzeumok iskolabarát fejlesztése a közoktatást támogató egységes alapszolgál-
tatásként valósuljon meg. 
 
A könyvtárak a formális oktatáson kívüli képzés (akár önképzés) ismert és gyakran használt 
helyszínei, eszközei a lakosság valamennyi csoportja számára. A könyvtárak szolgáltatásai az 
iskolarendszerű oktatásban nélkülözhetetlen kiegészítő és támogató szerepet töltenek be,  
egyben – az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés helyszíneiként – célzott progra-
mokkal és projektekkel támogatják az olvasási kultúra fejlesztését a kora gyermekkortól 
kezdve, atipikus képzési lehetőséget nyújtva a könyvtárhasználóknak. Mai világunkban vala-
mennyi képzési és művelődési forma elképzelhetetlen a nyelvi kultúra eme alapintézményé-
nek jelenléte nélkül.  
 
A könyvtárakban felhalmozott információvagyon hatékony kiegészítője a formális oktatás 
eszközrendszerének, amennyiben megteremthető a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés, a gyors és érdemi információáramlás. Ennek érdekében alapvető cél a szolgáltatá-
sok rendszerének fejlesztése az ágazati irányítás részéről meghatározott egységes elvek men-
tén. A művelet keretében olyan differenciált szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak integrált há-
lózatát alakítjuk ki, amelyek: 

 hatékonyan tudnak közreműködni a gyermek- és ifjúkori képzés támogatásában; 
 képesek a formális oktatás részére támogató szolgáltatásokat nyújtani; 
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 képesek a közhasznú információkhoz való hozzáférés területi és szociális egyen-
lőtlenségeit mérsékelni; 

 képesek a kulturális javakhoz való hozzáférés lehetőségeit bővíteni. 
 
A TIOP keretében országos szinten olyan könyvtári infrastruktúrát fejlesztünk, amely lehető-
vé teszi a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését és a települési típustól független eljuttatását 
az ország bármely településére. A korszerű informatikai infrastruktúra lehetővé teszi a könyv-
tári adatbázisok, digitális könyvtárak igénybevételét az ország legkisebb, legtávolabbi telepü-
lésén is. Az egységes országos elektronikus katalógus révén akár otthonról is megrendelhető-
vé válnak az ország bármely könyvtárában őrzött könyvek, folyóiratok és dokumentumok.  A 
működő könyvtárral, illetve kielégítő közösségi internet-hozzáféréssel nem rendelkező kiste-
lepüléseken az ellátást könyvekkel, folyóiratokkal, számítógépekkel, internet-kapcsolattal 
felszerelt, rendszeres időközönként érkező mozgókönyvtárral biztosítjuk, amelyet a térségi 
bázisként szolgáló megyei vagy városi könyvtárak működtetnek. Ez a szolgáltatási forma jól 
bevált Nagy-Britanniában, Finnországból és a magyar viszonyokhoz leginkább hasonló Szlo-
véniában. Ez utóbbi folyamatos referenciaalapul szolgál, többek között a projekt fenntartható-
sága vonatkozásában. A fogyatékkal élők részére speciális eszközökkel segítjük a könyvtári 
szolgáltatások igénybevételét (pl. felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyő-
olvasó, beszédszintetizátor stb.). 
 
A fejlesztések az országos könyvtári rendszerek (Országos Dokumentumellátási Rendszer, 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) szolgáltatás-fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrára  
(adatbázis-hozzáférést, valamint fizikai elérhetőséget biztosító beruházásokra és beszerzések-
re), az egységes digitális tartalmakhoz való hozzáférést lehetővé tévő IKT-infrastruktúrára, 
többek között dokumentumküldő szoftverek beszerzésére, a központi adatbázisok fejlesztésé-
hez szükséges hardvereszközök beszerzésére, továbbá a dokumentumok fizikai továbbításá-
hoz szükséges, differenciált logisztikai fejlesztésekre irányulnak. A beavatkozás kizárólag a 
szolgáltatásfejlesztéssel összefüggő IKT- és egyéb infrastrukturális beavatkozásokat 
támogatja, a TÁMOP 3.3.1. és 3.3.2. műveletével összhangban. A TÁMOP-ban foglalt terüle-
ti elvnek megfelelően az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtárai esetében az 
országos szolgáltatások létrehozásához, míg a városi könyvtárak (mint báziskönyvtárak) ese-
tében a szolgáltatások hozzáférhetővé tételéhez és közvetítéséhez szükséges infrastruktúra 
kialakítását támogatjuk. A szolgáltatások igénybevételéhez a települési nyilvános könyvtárak-
ban felhasználói számítógépekre van szükség, a nyilvános könyvtárral nem rendelkező telepü-
léseken pedig mozgókönyvtár biztosítja a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést. 
 
A kulturális örökségi értékek egyenlő esélyű, helytől és településtípustól független elérhető-
ségét a TIOP az egységes, a központi szolgáltatások igénybevételét lehetővé tévő intézményi 
infrastruktúra megteremtésével a kulturális örökségi értékek digitalizálása, valamint a 
Kultúrnet és a Sulinet létrejövő egységes szolgáltató felületének kialakítása révén biztosítja. A 
fejlesztés része a kulturális örökségi értékek digitalizálásához és az egységes szolgáltató-
felület kialakításához szükséges központi szerver- és eszközigény kielégítése a hat „konver-
gencia” régióban. A program szoros összefüggésben áll az EKOP-pal, amely a szerzői jogi 
szempontból védelmet élvező tartalmak esetében – amennyiben azt a felhasználás körülmé-
nyei indokolják – a felhasználói azonosítás lehetőségét is megteremti. A korszerű hálózati 
IKT-infrastruktúra kialakítását, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférést a GOP 3.3.1. Kor-
szerű info-kommunikációs infrastruktúra című művelete biztosítja. A prioritási tengely kere-
tében nem kívánjuk alkalmazni az általános rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében meghatá-
rozott keresztfinanszírozás lehetőségét. 
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A beavatkozás során a szakmai minimum biztosítása a cél, melynek eredményeként az or-
szágosan egységes színvonalú szolgáltatások megteremtéséhez a különböző ellátottságú tér-
ségekben, illetve településeken differenciált fejlesztések valósulnak meg. Egyúttal a leghát-
rányosabb helyzetű kistérségekben élők a fejlettebb térségek lakóival azonos eséllyel férnek 
hozzá ugyanazon szolgáltatásokhoz. 
 

3.1.3. A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban 

A művelet fő célja a felsőoktatásban folyamatban lévő reformok (lásd 2.6.2. fejezet) végrehaj-
tásának támogatása, illetve felgyorsítása, különös tekintettel a lisszaboni stratégia átfogó cél-
kitűzéseihez, mindenekelőtt a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységekre. 
 
A művelet közvetlen célja a tudásalapú társadalom és gazdaság gyorsan változó igényeihez 
rugalmasan alkalmazkodni képes felsőoktatási rendszer infrastrukturális hátterének kialakítá-
sa, a Társadalmi megújulás OP-ban (TÁMOP) megfogalmazott fejlesztési célok infrastruktu-
rális hátterének megteremtése, valamint a Gazdaságfejlesztés operatív programban (GOP) és a 
regionális operatív programokban elhatározott bizonyos műveletek eredményességéhez elen-
gedhetetlen fejlesztések támogatása, ösztönzése a felsőoktatás területén. A műveletek egy 
része közvetlen folytatása, megerősítése és elterjesztése az I. NFT keretében megvalósult si-
keres infrastrukturális fejlesztéseknek.  
 
A GOP – kizárólag vállalkozások keretében – az alkalmazott kutatásokhoz fejlesztésekhez és 
innovációhoz szükséges technológiát és infrastruktúrát, míg jelen művelet tevékenységei az 
alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő, az alapkutatáshoz kapcsolódó oktatói-kutatói 
tevékenységekhez szükséges technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket támogatja. 
 
A művelet tevékenységeinek kapcsolódása a felsőoktatási reform főbb elemeihez: 

 A K+F+I+O (kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás) tevékenység szélesítése;  
 A felsőoktatási intézmények belső és országos szintű irányítási, menedzsment 

rendszerének korszerűsítését, hatékonyságának javítását; 
 A felsőoktatási képzések munkaerő-piaci relevanciájának erősítéséhez szükséges 

infrastruktúra kialakítását; 
 A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak elsősorban a kutatás, fejlesztés és az 

innováció területein való erősítéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket; 
 Az európai felsőoktatási együttműködés bővítéséhez, a hallgatói mobilitás erősíté-

séhez szükséges infrastrukturális fejlesztéseket; 
 Akadálymentesítést, a nők, kisgyermekes anyák képzésben való részvételéhez 

szükséges kiegészítő infrastruktúra kialakítását; 
 A tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításához, a regionális versenyképesség 

javításához műszaki és természettudományi területeken szükséges képzési, kutatá-
si-fejlesztési kapacitások bővítésének infrastrukturális hátterének biztosítását. 

 
A környezeti fenntarthatóság horizontális szempontjainak érvényesítése érdekében minden 
beruházásnál szem előtt fogjuk tartani a megújuló energiaforrások használatát és az energiata-
karékos technológiák alkalmazását. 
 
A felsőoktatási fejlesztések fenntarthatóságát az alábbiak biztosítják: 

 A kutatási, fejlesztési eredmények (pl. szabadalmak) visszacsatolása a felsőoktatá-
si intézményekbe (pl. szabadalmak jogaiból keletkező bevétel). 
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 A fejlesztések keretében megvalósuló infrastruktúra-korszerűsítés az intézmények 
költséghatékonyabb működését teszi lehetővé. 

 A felsőoktatási intézmények és a gazdaság együttműködésének kiszélesítése (spin 
off cégek, inkubátor központok stb.) 

 A felsőoktatási intézmények kutatási infrastruktúrájának és szolgáltatásainak piaci 
hasznosítása. 

 A fejlesztések keretében megvalósuló infrastruktúra-korszerűsítés javítja az intéz-
mények szolgáltatásait, ami több költségtérítéses külföldi hallgatót vonz. 

 Fenntartói finanszírozási garanciák. 
 
Amennyiben a prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések csak a műveletek tartal-
mához szorosan kapcsolódó, az Európai Szociális Alap szabályai szerint finanszírozható fej-
lesztésekkel együttesen valósíthatóak meg, a fejlesztések megvalósításánál alkalmazni kíván-
juk a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó általános rendelet 34. cikk (2) bekezdése 
értelmében biztosított „rugalmas finanszírozás” lehetőségét. Ezt a lehetőségek kizárólag a 
műveletek szerves részét képező, ESZA-típusú fejlesztések esetében kívánjuk alkalmazni 
olyan mértékben, hogy az ilyen típusú tevékenységek a teljes prioritási tengely szintjén ne 
haladják meg a források 10%-át. A műveletek, projektek előkészítését is a prioritási tengely 
forrásaiból finanszírozzuk. 
 
A területiség szempontjából alapelvnek tekintjük, hogy a prioritási tengely – igazodva az OP 
földrajzi jogosultsági területéhez – kizárólag a hat „konvergencia” régióban tervezett fejlesz-
téseket támogatja abban az esetben is, ha országosan kiépítésre kerülő egységes hálózatokról, 
van szó. 
 
Az alábbi infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a felsőoktatási intézmények K+F+I+O 
tevékenységi körének szélesítéséhez: 
 

A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra 
fejlesztése 

A hallgatók, tanárok és kutatók munkáját és mobilitását hatékonyan támogató, nemzetközileg 
is versenyképes képzési, kutatói és szolgáltatási környezet megteremtése épület-vásárlással, 
építéssel, illetve az érintett épületek, épületrészek felújításával, átalakításával, bővítésével: 

 Nemzetközi mobilitást támogató infrastruktúra-fejlesztések (pl. átmeneti vendég-
professzori szállások kialakítása, szinkrontolmács helységek infrastruktúrája, kol-
légiumfejlesztések, a célt szolgáló egyéb komplex terek kialakítása, pályázati köz-
pontok létrehozása az FOI-kban). A tevékenységek a TÁMOP 3.4.2. műveletét 
támogatják. 

 Hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a gazdasággal és a munkaerőpiaccal való 
hatékonyabb együttműködés megteremtése érdekében szükséges infrastruktúrafej-
lesztés (pl. karrierirodák, validációs központok (ECTS), intézményi technológiai 
transzfer, találmány központ, kooperációs tér, front-office stb. létrehozása). A te-
vékenységek a TÁMOP 3.4.1. és 3.4.3. műveletét támogatják. 

 Pedagógusképzési hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése. A tevékenység a 
TÁMOP 3.4.1. műveletét támogatja. 

 Akadálymentesítés, hozzáférhetőségek megteremtése, a nők (kisgyermekes anyák) 
részvételéhez szükséges kiegészítő infrastruktúrafejlesztés, a TÁMOP 3.4.1. mű-
veletével összhangban. 
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A fejlesztés kedvezményezettje a hat „konvergencia” régió valamennyi felsőoktatási intézmé-
nye. 
 

Műszaki és természettudományi szakokon tanuló hallgatók számának emeléséhez 
szükséges infrastrukturális és technológiai fejlesztések 

A beavatkozás a műszaki és természettudományi képzésben elvárt modern infrastrukturális 
környezet kialakítását, a meglévő szakok kapacitásának és fizikai, műszaki infrastruktúrájá-
nak bővítését, különösen indokolt esetben új infrastruktúra és technológia megteremtését tá-
mogatja. A „Pólus program” zászlóshajó program fejlesztéseivel összhangban a helyi gazda-
sággal együttműködésben bővítjük az elméleti, valamint a gyakorlati képzés kapacitásait, fej-
lesztjük infrastruktúráját, technológiáját a TÁMOP 3.4.1., 3.4.2. és 3.4.3. műveletével össz-
hangban. 
 
A beavatkozás keretében sor kerül a műszaki és természettudományos oktatást, kutatást, in-
novációt és a tanulást közvetlenül szolgáló, új technológiák fogadására alkalmas épületek, 
laboratóriumok, komplex tanulói-oktatói-kutatói terek kialakítására, továbbfejlesztésére épü-
let-vásárlással, építéssel, illetve az érintett épületek, épületrészek felújításával, átalakításával, 
bővítésével, a TÁMOP 3.4.2. és 3.4.3. műveleteivel összhangban. A beavatkozási terület lé-
nyeges eleme az akadálymentesítés, a hozzáférhetőségek megteremtése, a nők (kisgyermekes 
anyák) képzésben való részvételéhez szükséges kiegészítő infrastruktúra fejlesztése (össz-
hangban a TÁMOP 3.4.1. műveletével). 
 
A fejlesztés a hat „konvergencia” régióban működő valamennyi matematikai, műszaki, in-
formatikai és természettudományi szakkal rendelkező felsőoktatási intézményt megcélozza, 
de különösen előnyben részesülnek a versenyképességi pólusok kiemelt fejlesztéseit köz-
vetlenül támogató képzések. 
 

Korszerű intézményi és intézményközi irányítás, információáramlás és menedzsment 
informatikai hátterének kiépítése 

A beavatkozás keretében – országosan egységes fejlesztési koncepció és rendszer részeként – 
egyrészt olyan fejlesztésekre kerül sor a hat „konvergencia” régió felsőoktatási intézményei-
ben, amelyek biztosítják a központi rendszerekhez való kapcsolódást. Másrészt olyan intéz-
ményi információs rendszerek kialakítása történik meg, amelyek lehetővé teszik a bolognai 
folyamathoz, valamint az intézmények állami és uniós forrásainak felhasználásához kapcso-
lódó jelentéstételi kötelezettség teljesítését, továbbá kiszolgálják a felsőoktatás képzési és 
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási igényeket (pl. 
Europass). Kiemelt fejlesztési célként valósul meg a TÁMOP keretében is támogatott munka-
erő-piaci visszajelző rendszerhez való kapcsolódási képesség, amely lehetővé teszi a munka-
erő-piaci igények visszacsatolását a felsőoktatási képzési szerkezet és kínálat kialakításába. 
 
A beavatkozás egyrészt támogatja intézményi irányítás és menedzsment informatikai, techno-
lógiai és infrastrukturális hátterének kiépítését, fejlesztését, a TÁMOP 3.4.1. műveletével 
összhangban. Ezen belül az alábbi tevékenységek kapnak támogatást: 

 Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szük-
séges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszerei-
nek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése (pl. létesítmény-nyilvántartó, 
hallgatói tanulmányi, alumni, vezetői információs rendszerek stb.); 

 Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; 
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 Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felső-
oktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlan-
gazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére. 

 
Másrészt oktatási, kutatási tevékenységeket támogató informatikai, technológiai és infrastruk-
turális háttér kiépítése, fejlesztése történik meg a beavatkozás alatt, a TÁMOP 3.4.1. és 3.4.3. 
műveletével összhangban. A következő tevékenységeket valósítjuk meg: 

 Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése (pl. on-line erőforrás-
megosztás, kutatásfejlesztési p2p (peer to peer), grid technológia, distributed 
computing, szélessáv bővítés, a központhoz közvetlenül kapcsolódó regionális 
központi routerek, összekötő adatvonalak stb.); 

 A nemzetközi adatbázisokhoz való széleskörű hozzáférés infrastrukturális, techno-
lógiai támogatása (pl. routerek, serverek, munkaállomások stb.); 

 Az intelligens és interaktív tanulási környezet infrastrukturális háttérének kiépíté-
se, fejlesztése (pl. e-learning, távoktatás stb.). 

 
A beavatkozás támogatja továbbá felsőoktatási intézmények és az ágazat szolgáltatásainak 
fejlesztését, az ehhez szükséges informatikai, technológiai és infrastrukturális háttér kiépíté-
sét, fejlesztését, a TÁMOP 3.4.1. és 3.4.3. műveleteivel összhangban. Ezen belül támogatha-
tó: 

 Kompetenciaközpont infrastrukturális feltételeinek kialakítása, amelynek feladata 
a felsőoktatási folyamatszervezéssel kapcsolatos tudás összegyűjtésének, szétosz-
tásának és újrafelhasználásának koordinációja, a felhalmozott ismeretek konszoli-
dációja, a felhasználók támogatása, a továbbfejlesztés szakmai hátterének biztosí-
tása; 

 Felsőoktatási Bologna Portál(ok) infrastrukturális fejlesztése, amely lehetővé teszi 
a szakmastruktúra és a képzési struktúra összehangolását; 

 Diákigazolvány, elektronikus hallgatói, oktatói és dolgozói kártyaszolgáltatások 
telepítéséhez szükséges infrastruktúra (logikai, fizikai beléptető rendszerek stb.). 

 
Szintén része a műveletnek az oktatáshoz, kutatáshoz való egyenlő hozzáférés informatikai, 
technológiai és infrastrukturális hátterének kiépítése, fejlesztése (fogyatékkal élők részére). 
 
A beavatkozás – az ország valamennyi felsőoktatási intézményét felölelő fejlesztések része-
ként – a hat „konvergencia” régió területén működő egyetemeket, főiskolákat egységesen 
érinti. 
 

A fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó innovatív 
kulturális infrastruktúrafejlesztések 

A felsőoktatáshoz és a felsőfokú szakképzéshez szorosan kapcsolódó beavatkozás az oktatást-
képzést, a nem-formális és informális tanulást támogató infrastruktúra fejlesztésére irányulnak 
a hat „konvergencia” régióban. Az érintett térségekben a fejlesztési pólusok és társpólusok 
felsőoktatási központjaihoz kapcsolódó beruházások révén olyan új típusú komplex közösségi 
terek jönnek létre, amelyek az egyes versenyképességi pólusokban, társpólusokban hangsú-
lyos tudományterületek (mechatronika, nanotechnológia, élettudomány, orvostudomány stb.) 
mentén, közérthető módon mutatják be a térségi innováció eredményeit Az új típusú intézmé-
nyek lehetőséget biztosítanak az innovációs folyamatokba való bekapcsolódásra, továbbá elő-
segítik az eredmények gyakorlati hasznosulását. A fejlesztés hozzájárul a műszaki és termé-
szettudományos pályák iránti érdeklődés felkeltéséhez, hosszú távon pedig a műszaki és ter-
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mészettudományos végzettséggel rendelkezők számának növekedéséhez, mind a szakképzés, 
mind a felsőoktatás területén. A beruházások során előnyben részesítjük a funkcióváltással, 
üres vagy rosszul hasznosított terek/épületek felhasználásával történő megvalósítást.  
 
A felsőoktatás nem-formális és informális oktatási és egyéb közösségi funkcióinak erősítését, 
a felsőoktatás és a kultúra közötti együttműködést, közös működési formák kialakítását szol-
gálják a fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaiban kialakítandó regionális 
tudástárak, amelyek a felsőoktatási és a megyei nagykönyvtárak összehangolt fejlesztése ré-
vén jönnek létre. A tevékenység többek között a felsőoktatási intézményekben létrehozott 
tudományos tartalmak, kutatási eredmények szolgáltatására alkalmas infrastruktúra fejleszté-
sét, az együttműködő könyvtárak közös integrált rendszerének megteremtését, közös kiszolgá-
ló rendszer infrastrukturális feltételeinek kialakítását, összehangolt logikai és fizikai bizton-
ság- és védelemtechnikai beruházásokat, például olvasó-azonosítási rendszer, gépi kölcsönzés 
feltételeinek megteremtését foglalja magában. 
 
A beavatkozás keretében csak a környezeti és gazdasági szempontból fenntartható beruházá-
sok támogatása valósítható meg. A beruházásokat minimális környezetterheléssel, energia-
hatékony és klímatudatos módon valósítjuk meg. A közös rendszerfejlesztés és az összehan-
golt, közös működtetés biztosítja a gazdasági fenntarthatóságot. 
 
A művelet az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció által fejlesztési pólusként és társpólus-
ként nevesített megyei jogú városokra irányul. 
 

3.1.4. Fenntarthatóság és területi vetület 

A prioritási tengelyben megvalósuló fejlesztések esetében a kapacitásbővülés során létrejövő 
pótlólagos pénzügyi terhek fedezéséért a fenntartó felel, a működtetés vállalása a pályázati 
kiírások során támogathatósági szempont lesz. A fejlesztések eredményeként létrejövő infrast-
ruktúra esetében követelmény, hogy a működtetés feleljen meg a Konvergencia Programban 
foglaltaknak. 
 
A különböző műveletek végrehajtásának területi szempontjait meghatározó elveket a fentiek-
kel összhangban az alábbi táblázat mutatja: 
 

Szakmai minimum biztosí-
tása 

 Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intel-
ligens iskola” 

 Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támo-
gató infrastruktúra fejlesztése (közgyűjtemények),  

 A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőokta-
tásban 

Szükséglet-alapú  Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támo-
gató infrastruktúra fejlesztése (közművelődés) 

Egyéb (pl. a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek, 
pólusok) 

 Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támo-
gató infrastruktúra fejlesztése (könyvtár) 

 A fejlesztési pólusok és társpólusok felsőoktatási központjaihoz 
kapcsolódó innovatív kulturális infrastruktúrafejlesztések 
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3.2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Cél: 
Az egészségben töltött életévek számának növelése az egészségügyi rendszer struktúrájá-
nak a hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelé-
sével. 

Indikátorok: 

Eredmény indikátorok: 
 Mentéshez szükséges feltételek kiépülésével a mentés által 15 percen belüli elérhető la-

kosság arányának növekedése 
 Az aktív fekvő- és járóbeteg-szakellátást hozzáférési standardokon belül el nem érő tele-

pülések száma 
 Súlyponti kórházak kiemelt feladatok ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak hozzáférési 

standardoknak megfelelő elérhetősége 
 Intézményközi informatikai rendszerbe bevont egészségügyi szolgáltatók száma 
 Digitalizált képalkotó eljárások arányának növekedése a diagnosztikában 
 Rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta standardizált halálozási arányszám 

 
Az egészségügyi ellátórendszer szerkezete nem áll összhangban az elvégzendő feladatokkal, 
és működése még az ellátások jelenlegi egyenlőtlen színvonala mellett is fenntarthatatlan 
hosszabb távon. Ezért elkerülhetetlen az intézmény- és ellátórendszer strukturális átalakítása. 
Az egészségügyi reform célja a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer 
kialakítása, amely az erőforrások koncentrálásával magasabb átlagos minőségű és költségha-
tékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. Alapvető cél, hogy a 
hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a szolgáltatások magasabb színvo-
nala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú távon is fenntartható 
maradjon. 
 
A fejlesztések főként azon kistérségekre koncentrálnak, ahol jelenleg ellátási hiány vagy 
elégtelenség tapasztalható a lakosságközeli ellátások, kiemelten a járóbeteg- (23 új kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központ kialakítása) és a sürgősségi ellátások terén (új önálló, illetve 
kistérségi új járóbeteg-szakellátó központokkal integrált mentőállomások kiépítése). A területi 
szempontok tekintetében a TIOP-on belüli fejlesztések az ellátásokhoz való hozzáférés jog-
szabályban meghatározott standardjainak való megfelelést biztosítják, illetve a szolgál-
tatási hiányok megszüntetésére koncentrálnak. 
 
A prioritáson belül a lakosságközeli fejlesztések közül azok valósulnak meg, amelyek gyors 
és koncentrált megvalósítása nélkül – a regionális döntéshozatali eljárások figyelembevételé-
vel – a kórházi aktív ágyszám-csökkentés mellett nem garantálható a lakosság jogszabályban 
előírt járóbeteg-szakellátása. Az egészségügy reform részletes leírását a 2.6.1. fejezet tartal-
mazza. A prioritási tengely keretében a reform lépései közül az egészségügyi ellátórendszer 
szerkezetátalakítása kap támogatást, ezen belül a regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztése, a fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra, 
valamint a kapcsolódó információtechnológiai fejlesztések. A területi szempontok mellett a 
fejlesztések a népegészségügyi nemzeti programokkal összhangban a vezető halálokokban 
szerepet játszó ellátások fejlesztésére fókuszálnak, azon belül kiemelten a sürgősségi, onkoló-
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giai, szív- és érrendszeri ellátások szakmacsoportjaira a progresszivitási szintek figyelembe-
vételével (járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg ellátás). 
 
A reform sikeres végrehajtásához nélkülözhetetlen humánerőforrás-fejlesztési tevékenységek 
– jelen prioritási tengely műveleteit kiegészítve – a TÁMOP keretében valósulnak meg, ezért 
a Strukturális Alapok felhasználását szabályozó általános rendelet 34. cikkének (2) bekezdése 
értelmében biztosított „keresztfinanszírozás” lehetőségét ebben a prioritási tengelyben nem 
kívánjuk alkalmazni. 
 
A prioritási tengelyben az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejleszté-
sekkel javítjuk, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátá-
sok fejlesztését (járóbeteg-ellátás, otthoni ellátások, egynapos ellátások, szűrés diagnosztika, 
telemedicina), valamint a kórházi szektorban a progresszív ellátási szintek szerint megvaló-
sítandó koncentrációt. A struktúraváltás jegyében az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos 
intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilvál-
tásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki (pl. regionális onkológiai 
hálózat). A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok 
informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) tekintetében (ezen belül a gyermek sürgősségi 
ellátás), valamint a mentés és betegszállítás, a regionális vérellátó központok, a szív és ér-
rendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és 
régiónként maximum egy, a legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező 
kiemelt kórházak fejlesztésére. Ezzel párhuzamosan korszerű, digitális technológián alapuló 
terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzését is végrehajtjuk a prioritási tengely keretében, 
ami lehetővé teszi a minden ellátási szintre kiterjedő elektronikus egészségügyi szolgáltatások 
és elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszer, 
telemedicinális rendszerek kialakítását. 
 
Az átalakítás révén az időszak végére a teljes egészségügyi reform eredményeképpen összes-
ségében mintegy 280 milliárd forintnyi forrás szabadul fel. A felszabaduló forrás az aktív 
kórházi ellátás kiváltó fejlesztendő területek működési finanszírozására fordítható, így bizto-
sítva az átszervezett, hatékony ellátórendszer fenntartható működését. A szerkezetváltás ösz-
szességében nem eredményezhet kapacitásbővülést, a közfinanszírozott egészségügyi ellátó-
rendszerben uniós támogatással megvalósított beruházások által létrehozott többlet-kapacitás 
és többlet-teljesítmény működtetéséhez szükséges többletforrásokra az ágazat – a szigorú 
konvergencia-kritériumoknak megfelelően – nem számít. Erre tekintettel a fejlesztések csak 
abban az esetben valósulnak meg, és tartanak igényt közfinanszírozásra, ha nem növelik az 
egészségügyi közkiadásokat. Erről a tervezett fejlesztések előzetes befogadása keretében az 
ágazat – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségügyi Minisztérium a Pénz-
ügyminisztérium bevonásával – közösen nyilatkozik, és minden projektszelekciós folyamat 
során kötelezően vizsgálja. A környezeti fenntarthatóság horizontális szempontjainak érvé-
nyesítése érdekében minden beruházásnál kiemelten szem előtt tartjuk a megújuló energiafor-
rások használatát, az energiatakarékos technológiák alkalmazását és a veszélyes hulladékok 
biztonságos kezelésének szempontjait. 
 
A prioritási tengely célját az alábbi indikatív művelet-típusok megvalósításán keresztül kíván-
juk elérni: 
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3.2.1. Járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése 

Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 

A komplex ellátások biztosításának és a szolgáltatások integrációjának megfelelő kapacitás- 
és struktúraváltást követően célunk, hogy a régión belül a járóbeteg-szakellátó intézmények 
funkcionálisan integrált rendszere alakuljon ki. A hálózatokat vezető csúcsintézmények sze-
repét és a koordinációs feladatokat minden megyében a megyei járóbeteg-szakellátó köz-
pontok látják el, amelyek a hálózatot képező kistérségi, valamint a területükön működő 
emeltszintű járóbeteg-szakellátó központokkal korszerű információtechnológia, telemedicina 
alkalmazásával képeznek közvetlen kapcsolatot. A megyei központok térségi feladatai köré-
ben definitív ellátást, általános, valamint speciális diagnosztikai szolgáltatásokat, szűréseket 
és szakrendeléseket, valamint egynapos ellátásokat (sebészet, terápia, diagnosztika, kúraszerű 
ellátás) biztosítanak magas technikai színvonalú eszközökkel. Új szolgáltatások bevezetésé-
vel, integrációjával (pl. otthoni szakápolás, hospice, alapellátási központi ügyelet) tehermen-
tesítik a fekvőbeteg szakellátást, biztosítják a lakosság-közeli ellátásokat, illetve elősegítik a 
rendszer költséghatékony működését. Térségi feladatain túlmenő koordinálja a régión belül a 
megyei járóbeteg-szakellátásához kapcsolódó ellátásokat, szakmai támogatást nyújt a terüle-
tén működő alap- és emeltszintű járóbeteg-szakrendelőknek, elsősorban a szakmai standardok 
megvalósítása, közös képzési rendszer működtetése révén. 
 

Aktív kórháti ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése 

A regionális járóbeteg-szakellátó központokon túlmenően szükséges, hogy kialakításra kerül-
jenek olyan járóbeteg-szakellátó központok, melyek emeltszintű ellátásaival képesek aktív 
kórházi ellátásokat kiváltani, biztosítva a definitív ellátás szakmai és infrastrukturális feltét-
eleit. Az emelt szintű szakellátás jellemzője, hogy a hagyományos szakrendeléseken túl köte-
lezően részét képezik az egynapos ellátások (sebészet, diagnosztika, terápia) és nappali kórhá-
zi ellátások biztosítása is, és ellátási területe túlnyúlik a kistérségen. Az emelt szintű szakellá-
tókat az ellátási térképek és a jogszabályi hozzáférési standardok alapján nyolc olyan 
kistérségben kell kialakítani, ahol a szakellátásra kötelezettek megállapodás alapján a saját 
kistérségén túlnyúlóan, összesen legalább 40 ezer lakos ellátását vállalják fel olyan területek-
ről, melyekről az intézmény megközelíthetősége reális, és ahonnan nincsen másik közelebb 
lévő kórház vagy emeltszintű szakrendelő. 
 

Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 

A kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása a szükségleteknek megfelelő külön-
böző szolgáltatások (pl. a központi alapellátási ügyelet, a kórházi ellátást kiváltó ellátási for-
mák: egynapos és kúraszerű ellátások, otthonápolás stb. biztosításával) integrációjával és 
komplex szolgáltatások biztosításával, az információtechnológia és az info-kommunikációs 
lehetőségek maximális kihasználásával, valamint a digitális technológián alapuló korszerű 
diagnosztikai eszközök alkalmazásával történik. A fekvőbeteg intézménnyel nem rendelke-
ző és járóbeteg-szakellátás szempontjából is ellátatlan, jellemzően hátrányos helyzetű 20-
25 kistérségben kialakítandó központok az adott regionális központ koordinációja és mód-
szertani ajánlásai alapján az infrastruktúrafejlesztés eredményeként létrejött korszerű épület-
ben digitális diagnosztikai és szűrőberendezésekkel biztosítják a definitív (megelőzés, gyógyí-
tás, gondozás, rehabilitációs tevékenység) ellátást 25 percen belüli elérhetőséggel, illetve ko-
ordináló szerepkört töltenek be a kistérségi alapszolgáltatást nyújtók körében. 
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3.2.2. A fekvőbeteg-szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúra-
váltásra 

Sürgősségi ellátás fejlesztése 

A program által megvalósul a szétszórt telephelyeken történő elavult és korszerűtlen intézmé-
nyi épületekben és eszközökkel történő ellátások integrálása és modernizációja. A fejlesztés 
keretében a sürgősségi betegellátást nyújtó szervezeti egységek egy bemeneti kapus kialakítá-
sa valósul meg. A sürgősségi ellátásban kialakuló infrastrukturális és humánerőforrás-
koncentráció lehetővé teszi az égés, toxikológia, sürgősségi ellátás rendszerszerű kialakítását 
is. A kiemelt kórházakban szervezendő SO1- és SO2-szintű sürgősségi ellátás fejlesztése biz-
tosítja azt, hogy a betegek fél-egy órán belül megfelelő időben és helyen ellátást kapjanak. A 
fejlesztés az SO1- és SO2-szintű sürgősségi ellátás jogszabályban meghatározott szakmai 
minimumfeltételeknek történő megfelelésre összpontosít, az egyenlő területi lefedettség 
biztosítása érdekében. A fejlesztés az SO1 keretén belül a gyermek sürgőségi ellátás infrast-
ruktúra fejlesztésére is kiterjed, amely magába foglalja a Perinatális Intenzív Centrumok in-
formatikai fejlesztését. A sürgősségi ellátórendszer gép/műszer fejlesztése kielégíti az amorti-
zációból és az orvostechnika fejlődéséből adódó igényeket. 
 
A sürgősségi betegellátás területén az esélyegyenlőség és az egyenletes hozzáférhetőség, va-
lamint a folyamatosan, helytől és időtől független magas szakmai színvonalú ellátás biztosítá-
sa alapvető követelmény. A hozzáférési standard szerinti 15 perces kiérkezés biztosítás érde-
kében a jelenleg lefedetlen területeken új mentőállomások építésére, illetve a korszerűtlen 
mentőállomások és a mentő gépjárműpark és felszerelés fejlesztésére kerül sor. Kiterjed to-
vábbá új légimentő bázis építésére a jelenleg hiányosan lefedett dél-alföldi régióban, valamint 
a kiemelt kórházakban az SO1-hez kapcsolódóan mentőhelikopter leszállópálya kialakítására 
és fejlesztésére. 
 

Regionális vérellátó központok fejlesztése 

A biztonságos vérellátás, az egységes vérkészítményekkel való gazdálkodás és a költség-
hatékony működtetés igénye, valamint a nemzetközi szakmai elvárásoknak és hazai elveknek, 
illetve a helyes gyártási gyakorlat (GMP) elvárásainak való megfelelés indokolja a fejlesztést. 
Megvalósul a vérkészítmény előállítási, tárolási feltételeinek, illetve a vérfelhasználás gyűjté-
sének korszerűsítése, egységes IT-rendszer, illetve a kutatási és fejlesztési tevékenységek inf-
rastrukturális feltételeinek biztosítása és a speciális szolgáltatások (pl. futárszolgálat vérszállí-
tásra, vérmintagyűjtésre) fejlesztése a jelenleg is létező hat regionális vérellátó központ-
ban.  
 

A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátás-
ban 

Az egészségügyi ellátások hatékonysága és minősége, valamint a fenntarthatóságának javítása 
érdekében a kórházak infrastruktúra fejlesztése valósul meg, ami kiterjed a szív- és érrendsze-
ri betegek ellátásának infrastruktúra-fejlesztésére is. A struktúraváltást támogató infrastruktú-
rafejlesztés a költséghatékonyság növelése, az ellátás minőségének javítása és a minimum 
feltételeknek való megfelelés érdekében történik. A fejlesztés a hat „Kovergencia” régióban 
kiterjed a kiemelt és területi kórházak feladatainak ellátásához szükséges, a jogszabályban 
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meghatározott szakmai minimumfeltételeknek történő megfelelést, illetve a területileg 
azonos elérhetőséget és azonos színvonalú szolgáltatást biztosító infrastruktúra fejlesztésére. 
Különösen támogatandó a telephelyek és pavilonok felszámolása, épületek felújítása, átépíté-
se, szükség esetén új tömb építése, energetikai és gépészeti modernizálása, továbbá korszerű 
gépek és műszerek, ápolási eszközök beszerzése, elsősorban a vezető halálokok (szív-
érrendszeri, onkológia és emésztőrendszeri) korai felismerését és magas szintű kezelését biz-
tosító diagnosztikai és terápiás eszközök tekintetében. A diagnosztikai eszközök beszerzései 
között előnyt élveznek a digitális képarchiválás és telemedicinális eszközök. A szakmai átala-
kulás révén kvalifikált és biztonságos munkahelyeket teremtünk, ezáltal az ellátás színvonala 
emelkedik, és ez hosszú távú hatásként hozzájárul az egészséges életévek számának növeke-
déséhez. 
 

Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 

A Nemzeti Rákellenes Programmal összhangban a betegek érdekét szolgáló, költséghatékony 
ellátást leginkább olyan komplex onkológiai központok képesek megvalósítani, amelyek a 
jelenleginél koncentráltabban működnek, de egyenletesebb hozzáférést biztosítanak, szakkép-
zett gyógyító személyzettel és megfelelő felszereltséggel rendelkeznek, valamennyi korszerű 
diagnosztikai és terápiás beavatkozásra alkalmasak és magas progresszivitású ellátást nyújta-
nak. A központokat a különböző szolgáltatások integrált rendszerének kialakításával kell lét-
rehozni. A regionális onkológiai hálózat központi intézménye megyei, illetve kiemelt kór-
ház lehet, amelynek alkalmasnak kell lennie a patológiai diagnosztikai, a képalkotó diagnosz-
tika, a sugárterápiás ellátás, illetve a sebészeti ellátások/sebészi rekonstrukció terén komplex 
és definitív onkológiai ellátás biztosítására A regionális központok döntő többségben speciális 
ellátást végeznek nagy értékű gép-műszerekkel és korszerű eljárások, technológiák alkalma-
zásával. Ezen intézmények koordinációja és módszertani ajánlásai alapján működnek a háló-
zatot alkotó, onkológiai ellátást végző megyei decentrum intézmények, melyek feladata a 
megyei szintű onkológiai ellátás végzése és a szűrés és gondozás felügyelete. A művelet kere-
tében a következő típusú tevékenységek valósulhatnak meg: 

 korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása; 
 gyermekonkológiai ellátások fejlesztése; 
 a jelenleg hiányzó közép-dunántúli regionális onkológiai központ létrehozása; 
 daganat-diagnosztika korszerűsítése; 
 a sugárterápiás központok eszközbázisának modernizálása; 
 országos szintű onkológiai informatikai hálózat kiépítése, régiós szintű informati-

kai központok kialakítása, összekapcsolása. 
 

Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban 

A hazai egészségügyi szakellátás csúcsán álló egyetemek és régiónként maximum egy, a 
legnagyobb aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással rendelkező kiemelt kórházak inf-
rastruktúra-fejlesztése szolgálja a szakellátási struktúra átalakítását, a magas progresszivitású 
ellátás modernizálását. Ez lehetővé teszi egy, a méretgazdaságosság és az erőforrás- és szak-
mai kompetencia-allokáció szempontjait is figyelembe vevő, hatékony, koncentrált struktúra 
kialakítását. A progresszivitás magas ellátási szintjén, ezen intézményeknek az általánosan 
végzett tevékenységekhez képest, olyan speciális illetve erőforrás koncentrációt igénylő szol-
gáltatásokra lesznek képesek, amelyek költség-hatékonyan és eredményesen csak koncentrál-
tan végezhetők el, mert drága technikai feltételeket és magas szintű szakmai felkészültséget, 
logisztikát, koordinációt és tervezést igényelnek. Az így létrejövő intézményi struktúra első-
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sorban a progresszív betegellátás csúcsán a magas színvonalú ellátás mellett az oktatás és in-
nováció céljait is elősegíti. 
 

3.2.3. Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben 

Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése 

 
Az egészségügyi szolgáltatók 2007. április 1-jétől az egészségbiztosító adatbázisában ellen-
őrizni kötelesek az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságot. Az EU-
tagállamok 2008-tól (a 883/2004/EK rendelettel  módosított 1408/1971 EGK rendelet hatály-
ba lépésétől fogva) olyan elektronikus alkalmazások bevezetésére kötelesek, amelyek az Eu-
rópai Egészségbiztosítási Kártyát is érintik. Ez azt jelenti, hogy minden egészségügyi szolgál-
tatónak képessé kell válnia egyrészt a hazai betegek jogviszonyának ellenőrzésére, másrészt 
az EU-tagállamokból érkező betegek – kártyáikon keresztül történő – azonosítására. Az 
egészségügyi szolgáltató intézmények informatikai megoldásai jelenlegi formájukban nem 
vagy csak részben alkalmasak a fenti feladatok ellátására. 
 
A program célja az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetésére vonatkozó közösségi 
akciókkal összhangban kialakítandó egészségügyi kártya működőképességét garantáló vég-
ponti elfogadóhelyek (intézményenként egy darab) használhatóságának biztosítása minden 
fekvő- és járóbeteg-ellátó intézményben. A végponti elfogadóhelyek az EKOP támogatásá-
val kerülnek telepítésre. A program az intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fej-
lesztését foglalja magába, amely kiterjed a hazai és az EU-ból érkezett betegek azonosításá-
hoz és jogviszony-ellenőrzéséhez szükséges intézményen belüli informatikai rendszerek és a 
betegek intézményen belüli irányításához szükséges informatikai technológiák fejlesztésére.  
 

Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése 

A program célja olyan információrendszer megvalósítása, amely az egészségügyben nyilván-
tartott közhiteles adatok limitált körét (pl. Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartása, Gyógy-
szertörzs, TAJ validálás) az Ágazati Portálon megjeleníti, és az ágazati szektor szereplői – 
ellátottak, ellátók, intézmények és irányítók – részéről a közérdekű, közhiteles egészségügyi 
adatokra irányuló különböző szintű lekérdezéseket (emberi/gépi hozzáférés biztosításával) 
egységes felületen fogadja és megválaszolja. A tervezett további elektronikus közhiteles nyil-
vántartások: Transzplantációs Nyilvántartás, Orvos- Fogorvos- Gyógyszerész-, Klinikai 
Szakpszichológus- Egészségügyi Szakdolgozó Törzsek, Engedélyezett Orvostechnikai Eszkö-
zök, Engedélyezett Egészségügyi/Orvosi Beavatkozások. 
 

Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai rendszerek kiterjesztése 

A program célja a 2004-2006-os tervidőszakban a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Programban, a HEFOP 4.4. intézkedés keretében 3 régióban megvalósuló, a progresszív 
betegellátás valamennyi szintjén működő egészségügyi ellátó intézmény számára internet 
alapú, biztonságos kommunikációs csatornát használó, e-Egészségügyi szolgáltatásokat (e-
lelet, e-konzílium, e-recept) nyújtó mintarendszerek országos terjesztésének támogatása. 
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Egységes mentésirányítási informatikai rendszer kiépítése 

A program keretében az OMSZ egységes segélyhívás-fogadási és mentésirányítási informati-
kai rendszerfejlesztése valósul meg, amely által egy egységes digitális rádiórendszer alapú 
gépjármű-felügyeleti rendszer alakul ki. A rendszer egységes architektúrával többféle diszpé-
cserközpontot is képes on-line kiszolgálni és alkalmas speciális digitális, vezeték nélküli adat-
átviteli rendszerekhez való illesztésre. A fejlesztés keretében egységes digitális rendszer-
rel/GPRS rendszerrel, valamint térinformatikával integrált irányítási rendszer bevezetése tör-
ténik meg, amely lehetővé teszi az erőforrások nyilvántartását és tervezését, a mentőegységek 
operatív irányítását, a keletkező adatok elektronikus rögzítését és továbbítását (pl. EKG), va-
lamint statisztikák és vezetői információk készítését. A teljes ország mentési tevékenységét 
lefedő, speciális digitális adatátviteli rendszerek on-line adatcserét biztosítanak a mentőgép-
járművek és a diszpécser, valamint az egészségügyi szolgáltató között. A fejlesztések révén 
optimalizálható a mentő-erőforrások felhasználása, javítható a segélyhívás-fogadások színvo-
nala, csökkenthető a kiérkezések ideje, javul az eseményszínhelyi tevékenységek diszpécseri 
és szakmai támogatása, és tervehetőbbé válik a szolgáltatásszervezési és logisztikai tevékeny-
ség. 
 

3.2.4. Területi vetület 

A különböző műveletek végrehajtásának területi szempontjait meghatározó elveket a fentiek-
kel összhangban az alábbi táblázat mutatja: 
 
Szakmai minimum biztosí-
tása 

 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg-szolgáltatások fejlesz-
tése 

 Sürgősségi ellátás fejlesztése  
 A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg 

szakellátásban 
Szükséglet-alapú  Regionális járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése 

 Regionális vérellátó központok fejlesztése 
 Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 
 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rend-

szerek fejlesztése  
 Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesz-

tése 
 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra 

mintarendszerek kiépítése 
 Mentésirányítási mintarendszerek kiépítése 

Egyéb (pl. a leghátrányo-
sabb helyzetű kistérségek, 
pólusok) 

 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejleszté-
se 

 Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban 
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3.3. A MUNKAERŐ-PIACI RÉSZVÉTELT ÉS A TÁRSADALMI BEFOGADÁST TÁMO-
GATÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Cél: 
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés és a szolgáltatások minőségének javítása. 

Indikátorok: 

Output indikátor: 
 Korszerűsített szociális és gyermekvédelmi intézményi férőhelyek száma 

Eredmény indikátorok: 
 Új kezdés kombinált indikátora (a 6/12 hónapja regisztrált munkanélküliek közül azok 

aránya, akik nem részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásban) 
 TISZK-ben tanulók aránya az összes szakképzésben résztvevő tanulóhoz viszonyítva 
 Akadálymentes központi fenntartású közszolgáltatások aránya 

 
A gazdasági aktivitás növelése és a foglalkoztatás bővítése érdekében szükséges azoknak a 
reformoknak és intézkedéseknek a támogatása, amelyek a munkavállalás, az aktív álláskere-
sés, az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére és segítésére, a munkahelyi kirekesztés meg-
akadályozására irányulnak. A prioritási tengely a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésén 
keresztül az álláskeresést és munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások fejlesztéséhez, a 
szakképzés munkaerő-piaci elvárásokhoz való rugalmas alkalmazkodásához és a személyre 
szabott szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítéséhez járul hozzá. A társadalmi befogadást 
támogató infrastrukturális fejlesztések közvetetten szintén hozzájárulnak a munkaerő-piaci 
részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés-
ben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható területi különbségek csökkentése, a társa-
dalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok hozzáférésének javítása. 
 
A prioritási tengely mind a „konvergencia” célkitűzés alá eső hat régióra kiterjed, míg a ha-
sonló fejlesztéseket a közép-magyarországi régió területén a KMOP támogatja. Az egész or-
szágra való kiterjesztés azért indokolt, mert a fejlesztések ágazati reformokat támogatnak 
(lásd 2.6.4. és 2.6.5. fejezet). A tevékenységek célcsoportjait a munkaerő-piaci részvételt tá-
mogató infrastruktúra esetében a szak- és felnőttképzésben résztvevők, az álláskeresők és a 
rehabilitációs járadékban részesülők, míg a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 
esetében a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai – köztük a romák és a fogyatékos-
sággal élő emberek – jelentik. A potenciális célcsoportokból és a tervezett beruházások jelle-
géből adódóan a prioritáson belül meghatározó szerepe van az esélyegyenlőség horizontális 
szempontjainak. A környezeti fenntarthatóság horizontális szempontjainak érvényesítése ér-
dekében minden beruházásnál szem előtt fogjuk tartani a megújuló energiaforrások használa-
tát és az energiatakarékos technológiák alkalmazását. 
 
A prioritási tengely keretében tervezett beavatkozások a térségi szükségeltek figyelembevé-
telével arra irányulnak, hogy minden térségben (ellátási formától függően régióban, kistér-
ségben, településen) hozzáférhetőek legyenek a megfelelő minőségű szolgáltatások. Az inno-
vatív, integrált térségi szolgáltatások kialakítása esetében kizárólag a – komplex térségfejlesz-
tési programban érintett – leghátrányosabb helyzetű kistérségekre terjed ki a beavatkozás. 
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Tekintettel arra, hogy a prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések közvetlenül 
kapcsolódnak a Társadalmi megújulás operatív program foglalkoztathatóság, alkalmazkodó-
képesség prioritási tengelyeihez, az infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó ESZA-
típusú elemeket elsősorban nem az általános rendelet 34. cikkének (2) bekezdése értelmében 
biztosított keresztfinanszírozási lehetőség, hanem a TÁMOP fogja finanszírozni. A szakkép-
zés tekintetében ez a prioritási tengely nem terjed ki a közoktatást érintő általános informati-
kai fejlesztésekre; az 1. prioritási tengelyben megvalósuló, a közoktatást érintő átfogó infor-
matikai fejlesztések – a közoktatás részét képező – szakképző intézményekre is kiterjednek. A 
prioritási tengely célját az alábbi indikatív művelet-típusok megvalósításán keresztül kívánjuk 
elérni: 
 

3.3.1. A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése 

A munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a gazdaság igényeihez igazodó képzési szerkezetre 
és a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolását eredményesen segítő eszközökre van 
szükség. A munkaerőpiac folyamatos változása új típusú szolgáltatásokat vár a képzési rend-
szertől, az Állami Foglalkoztatási Szolgálattól (ÁFSZ) és a szociális szolgáltatásoktól is. Az 
infrastrukturális fejlesztéseknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy ezek a munkaerő-piaci rész-
vételt segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban 
alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék azoknak a strukturális reformok-
nak a fizikai feltételeit, amelyek szükségesek az ország versenyképességének javításához és a 
foglalkoztatás bővítéséhez. 
 

A szakképzés és a felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése  

A fejlesztés célja a munkaerő-piaci elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szakképzési és 
felnőttképzési rendszer kialakítása és a képzéshez való hozzáférés javítása. Ezt a TIOP forrá-
sai két szinten segítik elő. Egyrészt a tétségi integrált szakképző központok (TISZK), más-
részt a regionális szakképzési hálózatok formájában. Mindkét megoldásnál olyan irányítási 
rendszert alakítunk ki, amely biztosítja a gazdasági szereplők bevonását. A fejlesztésekhez 
ESZA- és ERFA-finanszírozású beavatkozásokra egyaránt szükség van. (Az ESZA-
finanszírozású elemeket a TÁMOP 2. prioritási tengelye tartalmazza.) 
 
A TISZK-ek szintjén az infrastrukturális fejlesztések feltételét jelenti az intézményi és/vagy 
fenntartói kötelezettség vállalás a tekintetben, hogy az állami forrásokat összehangoltan, kon-
centrált formában használják fel. Ez a biztosítéka annak, hogy a fejlesztések révén hosszú 
távon fenntartható, hatékonyabban működő intézményrendszer jön létre. Az önkormányzati 
fenntartású intézmények esetében a koncentrált struktúra elsősorban a képzőintézmények in-
tegrációjával jön létre. A fejlesztések eredményeképpen egy olyan struktúra alakul ki, amely 
növeli a rendszer rugalmasságát, a gazdasági igényekhez való alkalmazkodás képességét. A 
beruházások a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez szükséges berendezések beszerzé-
sét és a TISZK-ben érintett intézmények infrastruktúrájának fejlesztését támogatják. Az integ-
rált szakképző központok irányításában biztosítani kell a gazdasági és munkaerő-piaci szerep-
lők részvételét. Olyan intézményi struktúrát alakítunk ki, amely a többirányú szakképzés ré-
vén lehetővé teszi a képzés szerkezetének rugalmas alakítását. A szakképzési infrastruktúra 
fejlesztésének eredménye, hogy javul az oktatási és képzési rendszer minősége, növekszik a 
hatékonysága, ezáltal nő a versenyképes tudáshoz és készségekhez való hozzáférési lehetőség, 
valamint könnyebbé válik a munkaerőpiacra való belépés. A TISZK-ekkel szemben követel-



Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 116/156

mény, hogy tegyék lehetővé az alacsonyan képzett és a lemorzsolódott fiatalok számára a 
szakképesítés megszerzését. 
 
A különböző állami finanszírozású, szakképzést, felsőfokú szakképzést és/vagy felnőttképzést 
folytató intézményeket a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok iránymutatása alapján 
a regionális képző központok bázisán regionális képzési hálózatokká szervezzük. Ettől azt 
várjuk, hogy az államilag finanszírozott képzési kapacitások hatékonysága, kihasználtsága nő, 
szerkezete jobban igazodik a régió gazdaságának igényeihez. A hálózat működésének irányí-
tásában részt vesznek a térség gazdasági szereplőinek képviselői (munkáltatói, munkavállalói 
szervezetek, kamarák és más érdekképviseletek). A beruházások révén megteremtjük a háló-
zat működtetéséhez, a regionális képzési koordinációhoz szükséges infrastrukturális feltétele-
ket, és a központokat alkalmassá tesszük mindazon új funkciók ellátására, amelyek magas 
színvonalú szolgáltatások biztosításához és a regionális szintű feladatok ellátásához szüksége-
sek. 
 
A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése során a területi szempontokat olyan módon jutnak 
érvényre, hogy egyrészt maguk a fejlesztések a térség gazdasági szereplőinek bevonásával 
kerülnek kidolgozásra és megvalósításra, másrészt a fejlesztések eredményeként létrejövő 
intézményi struktúra megteremti a térség gazdasági szereplőinek a szakképzés irányításában 
való folyamatos részvételéhez szükséges mechanizmusokat. A TISZK-ek esetében a kiválasz-
tás többek között a költséghatékonyság, a fenntarthatóság és térség gazdasági igényeihez 
való igazodás figyelembevételével történik. A regionális képzési hálózat esetében a regioná-
lis képzőközpontokra való építést az indokolja, hogy ezek az intézmények jelentik az állami 
képzési rendszeren belül az egyetlen regionális szintű intézményrendszert. 
 
A fenti fejlesztésekkel összehangoltan a TÁMOP 2. prioritási tengelye támogatja a szakkép-
zés minőségének és tartalmának fejlesztését, a pedagógusok és oktatók továbbképzését, a pá-
lyaorientáció és a pályakövetés rendszerének fejlesztését, a regionális képzési hálózatokhoz 
kapcsolódó szervezetfejlesztést és irányítási rendszer kialakítását. 
 

Az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-rendszer infrastrukturális és 
informatikai feltételeinek megteremtése 

A munkaerő-piaci részvétel növelése érdekében az álláskeresést ösztönző és segítő szolgálta-
tásokat a regisztrált munkanélkülieken túl mindenkire fokozatosan ki kell terjeszteni, aki 
munkavállalási korú, munkaképes, de munkajövedelem hiányában – és rászorultsága okán – 
valamilyen szociális ellátásban részesül, vagy éppen az ellátásból kiszorul. Ez a szociális 
szolgáltató-rendszerrel való szoros együttműködés és egy integrált foglalkoztatási és szociális 
szolgáltató-rendszer kialakításával, valamint az ezt támogató szabályrendszerek átalakításával 
érhető el. A szolgáltató-rendszer fejlesztése biztosítani fogja, hogy az álláskeresők és az inak-
tívak minél több információt és személyre szabott segítséget kapjanak, a szolgáltatások kellő-
en rugalmasak és mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. 
 
2007-től országosan megkezdődik egy olyan integrált rendszer kiépítése, amely biztosítja, 
hogy az aktív korúaknak állástalanság – és az ezzel összefüggő jövedelemhiány – okán nyúj-
tott ellátások és szolgáltatások rendszere összehangoltan működjön, és amelyben az első lépés 
az álláskeresés, a munkavállalási lehetőségek mérlegelése legyen. Az integrált foglalkoztatási 
és szociális szolgáltató rendszer kialakítása az ÁFSZ ügyfélkörének jelentős bővülését fogja 
eredményezni. (A jelenlegi évi 1 millió fős ügyfélforgalom akár meg is duplázódhat.) Ahhoz, 
hogy az ÁFSZ a növekvő ügyfélkörből fakadó feladatokat magas színvonalon, eredményesen 
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és hatékonyan tudja ellátni, szükséges a megfelelő technikai és infrastrukturális háttér megte-
remtése. Az integrált rendszer kialakításához ESZA- és ERFA-finanszírozású fejlesztésekre 
egyaránt szükség van. Az ERFA-finanszírozású fejlesztések két fő eleme: a fizikai infrastruk-
túra és az informatikai infrastruktúra fejlesztése. A fejlesztések az ÁFSZ-nek a hat „konver-
gencia” régió területén működő minden intézményét érintik, tekintettel arra, hogy az egész 
rendszer strukturális reformjának megvalósítását szolgálják. A szociális szolgáltató rendszer 
informatikai fejlesztése – a szakmai sztenderdek és protokollok kialakításával összhangban – 
a TÁMOP-ban az ERFA-tevékenységek keresztfinanszírozása terhére fog megvalósulni. A 
művelet ESZA-finanszírozású elemeit szintén a TÁMOP (1. prioritási tengely) tartalmazza. A 
végrehajtás során az ESZA- és az ERFA-fejlesztések összehangolását a közös közreműködő 
szervezet és a fejlesztéseknek az ÁFSZ-en belüli koordinálása biztosítja. 
 
Az integrált rendszer kialakításának – a rokkantsági ellátások rendszerének átalakításával is 
összefüggésben – fontos részét képezi a foglalkozási rehabilitáció megerősítése. Az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és az ÁFSZ együttműködésében olyan rehabilitá-
ciós rendszert alakítunk ki, amely az egyént és a meglévő képességeket állítja a középpontba, 
és lehetővé teszi, hogy a megváltozott munkaképességűek hozzájussanak a képességeik és 
készségeik szinten tartásához és fejlesztéséhez szükséges szolgáltatásokhoz. Ennek feltétele a 
rokkantsági nyugdíjhoz kapcsolódó minősítési rendszer átalakítása. A prioritás keretében tá-
mogatni fogjuk a munkavégző képesség vizsgálatát segítő berendezések beszerzését és a fog-
lalkozási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztését. A rehabilitációval kapcsola-
tos fejlesztések a rokkantsági nyugdíj rendszerének reformjához kapcsolódnak, ezért indokolt 
a fejlesztéseket az ország egészére kiterjeszteni. Ebből az országos fejlesztésből a TIOP a hat 
„konvergencia” régió területén működő, a rehabilitációval összefüggő szolgáltatásokat 
fejleszti, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és az ÁFSZ intézményei-
nek bázisán. 
 
Az integrált rendszer eredményes működéséhez – az új szolgáltatási modell kiterjesztése kere-
tében – az összes munkaügyi kirendeltségen elérhetővé kell tenni az önálló álláskeresést 
segítő öninformációs rendszereket azért, hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre a 
munkaerő-piaci integrációhoz nagyobb segítséget igénylő emberek számára a személyre sza-
bott szolgáltatások biztosítására. (A TIOP a munkaügyi kirendeltségek közül a hat „konver-
gencia” régióban megvalósuló fejlesztéseket támogatja, kivételt képeznek ez alól azok a ki-
rendeltségek, amelyek felújítása a HEFOP és Phare projektek keretében már megtörtént.) Az 
új irodai elrendezési modell, a szolgáltatási modellnek megfelelően, az öninformációs rend-
szereket helyezi a középpontba, és nyílt információs tér kialakítását igényli. Az ügyfélterek 
kialakításakor szükséges figyelembe venni a különböző szolgáltatások szakmai/működési tér-
igényeit, a környezeti fenntarthatóság biztosítását, a többcélú akadálymentesítés biztosítását. 
Cél az, hogy a szolgáltatási modell infrastrukturális feltételeinek megteremtése az összes ki-
rendeltségen és térségi központban megtörténjen, hiszen így biztosítható, hogy minden tér-
ségben egyenlő eséllyel lehessen hozzáférni a magas színvonalú szolgáltatásokhoz. Annak 
érdekében, hogy sor kerülhessen az épületek megfelelő átalakítására, hogy teljesíteni tudják 
bővülő funkcióikat, szükséges a bérleti állományban lévő ingatlanok megvásárlása. A fejlesz-
téseknek ki kell terjedniük a munkaügyi szervezet regionális struktúrájának kialakítására is. 
 
A tervezési időszak végére el kell érni, hogy mindenki ugyanahhoz a szolgáltatáshoz és in-
formációhoz jusson hozzá, az álláskereső vagy a munkaadó helyétől függetlenül. Az adat-
rendszerek összekapcsolásával megsokszorozódnak a kapacitások, pontosabbá válik az aktív 
és passzív eszközök elszámolása és nyomon követése, átláthatóbbak lesznek a munkaerő-piaci 
szolgáltatások. Ki kell építeni az ÁFSZ bázisán egy közös belépési pontot (egyablakos rend-
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szert). Ennek feltétele egy olyan egységes informatikai adatbázis létrehozása, amelyben lehe-
tővé válik a rehabilitációs járadékban és a munkanélküli ellátásban részesülő aktív korúak 
nyomon követése, és amelyhez hosszabb távon kapcsolódhat a szociális ellátórendszer is. Az 
integrált rendszer kialakításához emellett hozzájárulnak azok a szociális – elsősorban a csa-
ládsegítő – szolgáltatásokat érintő fejlesztések is, amelyek a TÁMOP-ban és a ROP-okban 
valósulnak meg. Az integrált rendszer kialakítása a szociális szolgáltatások tekintetében csak 
a kliensek munkaerő-piaci esélyeihez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat érinti, amelyek 
elkülönülnek a ROP-okban tervezett szociális alapszolgáltatási feladatoktól. 
 
A foglalkoztatási szolgálat és a foglalkozási rehabilitáció infrastrukturális fejlesztései az 
ÁFSZ-nek és a komplex rehabilitációnak a TÁMOP keretében tervezett fejlesztésével szerves 
egységben valósulnak meg. A TÁMOP finanszírozza azokat a humánerőforrás- és szervezet-
fejlesztési intézkedéseket, amelyek – a jobb minőségű infrastruktúra mellett – szükségesek a 
hatékonyabb és eredményesebb szolgáltatási rendszerhez (pl. aktív munkaerő-piaci politikák 
hatékonyságának növelése, monitoring rendszer fejlesztése, új eljárásrendek, szenderdek és 
protokollok kialakítása stb.). 
 

3.3.2. A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

A társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett csoportok nem jutnak hozzá a megfelelő 
segítséghez, ami egyrészt településszerkezeti, másrészt általános hozzáférési problémákból 
adódik. Az ellátás hiányából fakadó hátrányok gyengítik a foglalkoztatás és a társadalmi rész-
vétel esélyeit. A fejlesztések megvalósítása során általános szempont, hogy csak az ellátó-
rendszer korszerűsítését, reformját célzó beavatkozások kaphatnak támogatást. A reformok 
célja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások minőségének javítása. Ez egy-
részt – a szubszidiaritás elvének jegyében – az otthonközeli, családközeli szolgáltatások fej-
lesztését jelenti a regionális operatív programok keretében, másrészt a bentlakásos intézmé-
nyek korszerűsítését foglalja magában, amit a TIOP (illetve a KMOP) támogat. A bentlakásos 
ellátások esetében férőhelybővítést 2008-ig egyáltalán nem, ezt követően csak korlátozott 
mértékben fogunk támogatni. A fejlesztések fenntarthatóságához ezenkívül az is hozzájárul 
majd, hogy elősegítik a munkaerő-piaci részvételt (például az akadálymentesítés a közszolgál-
tatásokhoz való hozzáférés mellett a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalását 
is segíti).  A szociális szolgáltatások modernizációját az infrastrukturális beruházások mellett 
az ESZA-források is támogatják, az átláthatóság növelésére, a működési folyamatok standard-
jainak kialakítására, a szakemberek felkészítésére építve. 
 
A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk 

 a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének biztosítására, hozzáférési 
esélyeik növelésére, a helyzetüket nehezítő fizikai és kommunikációs akadályok 
lebontására; 

 modellértékű innovatív, többfunkciós szolgáltató központok kialakítására a komp-
lex kistérségi felzárkóztató programokhoz kapcsolódóan az ott élők általános hoz-
záférési problémáinak enyhítése érdekében; 

 a fokozott segítségre szoruló sérülékeny csoportok (szenvedélybeteg, hajléktalan, 
idős emberek, átmeneti gondozásban, gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyer-
mekek, az utógondozásban résztvevő bűnelkövetők stb.) ellátásainak korszerűsíté-
se, helyzetük és esélyeik javítása érdekében. 

 



Társadalmi infrastruktúra operatív program 

 119/156

Akadálymentesítés 

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés alapvető feltétele a közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférésnek. Az akadálymentes környezet biztosítása elvárás minden 
uniós forrásból finanszírozott beruházás esetén. Ugyanakkor emellett szükség van azoknak a 
már meglévő épületeknek az akadálymentesítésére is, amelyekben közszolgáltatások működ-
nek. Ezek közül a TIOP 3. prioritási tengelye a központi szervek által fenntartott közszolgálta-
tások akadálymentesítését támogatja. A beavatkozás – az operatív program földrajzi hatókör-
ének megfelelően – a hat „konvergencia” régióra terjed ki, amelyeken belül a célcsoportba 
tartozó minden intézmény akadálymentesítése célunk. Az önkormányzatok által fenntartott 
közszolgáltatások akadálymentesítését a regionális operatív programok finanszírozzák.  
 
A prioritási tengely – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvénnyel összhangban – a közszolgáltatást nyújtó intézmények épü-
leteinek és környezetének akadálymentesítését, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és a 
fogyatékos emberek egyes kommunikációs szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztéseit is 
támogatja az egyenlő esélyű közszolgáltatások hozzáférésének növelése érdekében. 
 
A fizikai beruházásokat kiegészítve a TÁMOP keretében támogatni fogjuk olyan módszertani 
szolgáltatások kialakítását, ahol tájékoztatást, tanácsot vagy más támogatást biztosítanak az 
egyenlő esélyű hozzáférés kialakítására vállalkozó kormányzati, önkormányzati, non-profit, 
egyházi vagy gazdasági szereplőknek a fogyatékossággal élő személyek életminőségének 
javítása érdekében. Emellett támogatni fogjuk az akadálymentes környezet megteremtésével 
kapcsolatos képzés beépítését a mérnökök és más releváns szakemberek képzésébe, annak 
érdekében, hogy az újonnan létrejövő épületek tervezése már az akadálymentesítés szempont-
jainak figyelembevételével történjék.  
 
A fizikai és kommunikációs akadálymentes környezet a fogyatékos embereken kívül javítja az 
idősek, a kisgyermekes szülők, az alacsony iskolázottságúak közszolgáltatásokhoz történő 
hozzáférését. A fejlesztések nem generálnak működési többletkiadásokat, mert a meglévő 
kapacitások átalakítására, korszerűsítésére irányulnak. 
 

Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése 

Innovatív, többfunkciós kis- és mikrotérségi szolgáltatóközpontok létesítésének célja, hogy 
néhány legalapvetőbb szolgáltatás kistelepülési biztosítása mellett kis- és mikrotérségi szintre 
helyezzük a problémamegoldás színterét, ahol a rendelkezésre álló szakembereket és forráso-
kat a költséghatékony működtetés érdekében koncentrálni lehet. Ez az ügyfelek, ellátottak 
számára lehetővé teszi, hogy minél több ügyüket oldhassák meg egy helyen, elkerülve a feles-
leges utazgatást. 
 
Az integrált központok legalapvetőbb szolgáltatásait a kistérség, mikrotérség lakosságának 
szükségletei függvényében kell meghatározni. A fejlesztés középpontjában szociális és gyer-
mekjóléti ellátások állnak, amelyekhez a térségi szükségleteknek megfelelően egészségügyi, 
rekreációs, sport-, ifjúsági, informatikai/információs, illetve ügysegédi, kulturális, közigazga-
tási szolgáltatások, valamint az iskolába való visszakerülést támogató intézkedések csatlakoz-
hatnak. 
 
A központok szolgáltatásaihoz való hozzáférést a regionális operatív programokban megvaló-
suló fejlesztésekkel könnyítjük meg (falugondnoki ellátás, szociális információs szolgáltatás, 
tömegközlekedés stb.). A fejlesztés magában foglalja az előkészítési munkálatokat, a szükség-
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letek felmérését, együttműködések kialakítását, a központ infrastruktúrájának, berendezésé-
nek megteremtését, a kapcsolódó létesítmények kialakítását, a szolgáltatások fejlesztését, be-
leértve a humánerőforrás fejlesztését, a menedzsment képzését, a minőségbiztosítást. Külön 
figyelmet kell fordítani azokra a – többségében romák által lakott – térségekre, településekre, 
ahol a lakosság száma nem csökken, inkább stagnál vagy nő, ezért a fejlesztéseket a komplex 
térségi felzárkóztató programok által érintett kistérségekben kívánjuk megvalósítani. 
 
A kormány kiemelten kezeli a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket, ezért felzárkóztatá-
suk érdekében integrált, több irányú fejlesztést tartalmazó program készül. A fejlesztésben 
érintett kistérségek beazonosítása a „Nem mondunk le senkiről” komplex térségfejlesztő zász-
lóshajó program keretében történik, mivel a felzárkóztatást több OP különböző műveletei 
fogják támogatni. A térségek kiválasztásánál a legmagasabb szegénységi kockázatú, romák 
által sűrűn lakott, általában aprófalvas térségeket részesítjük előnyben. A művelet ezen 
kistérségek integrált fejlesztéséhez járul hozzá, hogy az adott térségekben biztosan javuljon 
az alapvető szociális, gyermekjóléti stb. szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Kistérségenként – 
a térszerkezet függvényében – 1-3 központ létesítése indokolt. A ROP-ok alapszolgáltatási 
fejlesztéseivel való összehangolást és lehatárolást az biztosítja, hogy az érintett térségekben 
induló fejlesztéseket komplex térségfejlesztési cselekvési tervek alapozzák meg a TÁMOP-
ban, amelyek alapján a különböző OP-k fejlesztései beazonosításra kerülnek. 
 

A bentlakásos intézmények modernizációja 

A fejlesztésekkel olyan korszerű szociális és gyermekvédelmi intézményrendszert szándéko-
zunk kiépíteni, amely a speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok (haj-
léktalan és fogyatékossággal élő emberek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, átmeneti gon-
dozásban, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek, az utógondozásban részt-
vevő bűnelkövetők, bántalmazott nők, idős emberek stb.) esetében alapvető szolgáltatásokat 
nyújt az aktivitás növeléséhez, valamint a méltó életkörülmények megteremtéséhez. A cél 
elérése érdekében elsősorban a nagy létszámú bentlakásos intézmények hazai forrásokból 
megkezdett kiváltását, kis létszámú otthonszerű szolgáltatások, lakhatási megoldások létesíté-
sét folytatjuk. 
 
A felszabaduló intézmények a fenntartóik számára bővítik a piaci célú hasznosítás lehetősége-
it, különösen a szociális és gyermekvédelmi ellátás céljára alkalmatlan kastélyépületek eseté-
ben. Az így felszabaduló épületek hasznosítását a regionális operatív programokban megvaló-
suló – turisztikai, kulturális, közösségi stb. – fejlesztésekkel lehet biztosítani. A fejlesztések 
egyúttal mérföldkövet jelentenek a nagyarányú bentlakásos intézményi elhelyezés visszaszo-
rításában, mivel a fejlesztéssel létrehozott lakóotthoni és egyéb korszerű lakhatási formákhoz 
illesztjük azokat az ellátásokat, amelyek egy adott célcsoport tekintetében a rászoruló ottho-
nának közelében, illetve otthonában biztosítanak szolgáltatásokat. Így egy-egy rászoruló cso-
port esetében olyan integrált ellátórendszert lehet kialakítani, amely többféle szolgáltatást 
egyesít, és a költséghatékony működtetés mellett lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki a 
szükségleteinek leginkább megfelelő ellátáshoz jusson. A fejlesztés az intézmények korszerű-
sítésére, épületek átalakítására, létesítésére, berendezésére és – az ESZA- és ERFA-
tevékenységek átjárhatóságára vonatkozó szabályok keretein belül – a humánerőforrás képzé-
sére irányul. Az intézményi átalakítás elsősorban nem további új férőhelyek létrehozására, 
hanem az intézményrendszer átalakítására, modernizációjára irányul, ezért az állami finanszí-
rozás mértéke érdemben nem nő. 
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A művelet fejlesztései a hat „konvergencia” régióra terjednek ki.  A végrehajtás során azokat 
az intézményi fejlesztéseket részesítjük előnyben, ahol az ellátottak jelenleg elszigetelt, rosz-
szul megközelíthető, nem normál települési környezetbe integrált intézményben élnek, 
így elégtelen a külvilággal való kapcsolattartásuk, kapcsolatrendszerük. 
 

3.3.3. Területi vetület 

A különböző műveletek végrehajtásának területi szempontjait meghatározó elveket a fentiek-
kel összhangban az alábbi táblázat mutatja: 
 

Szakmai minimum biztosí-
tása 

 Az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató-
rendszer infrastrukturális és informatikai feltételeinek 
megteremtése 

 Akadálymentesítés 
Szükséglet-alapú  A bentlakásos intézmények modernizációja 

 A szakképzés és a felnőttképzés infrastruktúrájának fej-
lesztése (regionális gazdasági igényekhez igazodóan 

Egyéb (pl. leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek, pólu-
sok) 

 Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése 
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3.4.  A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁ-
NAK FINANSZÍROZÁSA (TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) 

Cél: 
Az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása. 

Indikátor: 

 A támogatott projektek megvalósulásának aránya – az eldöntött (pozitív támogatási dön-
tés) fejlesztések és a ténylegesen (lezárt projektekben) megvalósított fejlesztések aránya 

 

3.4.1. Az ÚMFT technikai segítségnyújtás tevékenységei 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyí-
lik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szüksé-
ges adminisztratív kapacitás megerősítését. A 2007-2013-as időszakban a technikai segítség-
nyújtás (technical assistance – TA) forrásai két helyen jelennek meg: az OP-k technikai segít-
ségnyújtás prioritási tengelyeiben és a horizontális Végrehajtás operatív programban (VOP). 
Az OP-szintű TA-tevékenységek és a VOP közötti lehatárolás az intézményrendszer egyes 
szintjei közötti munkamegosztás, valamint az intézmények működéséből fakadó tevékenysé-
gek és azok költségei megoszlásának figyelembevételével került kialakításra. 
Mindezek alapján: 

 az OP-k technikai segítségnyújtás prioritási tengelyei az egyes programok opera-
tív, elsősorban projektszintű végrehajtásához kötődő tevékenységeit; 

 a VOP prioritási tengelyei az ÚMFT, illetve az operatív programok végrehajtásá-
hoz kötődő, stratégiai, rendszerszintű tevékenységeket hivatottak támogatni. 

 
A rendelkezésre álló technikai segítségnyújtás források az alábbiak szerint alakulnak: 
 

TA-forrás 
A források megoszlása 

(az ÚMFT összes 
forrásának arányában) 

VOP  1,3% 
OP-k TA prioritási tengelyei összesen  2,6% 
Összesen 3,9% 

 

3.4.2. A Társadalmi infrastruktúra operatív program technikai segítségnyújtás 
prioritási tengelye által támogatott tevékenységek 

Az operatív program technikai-adminisztratív lebonyolítása (közreműködő 
szervezeti feladatok) 

Az operatív program végrehajtásában a közreműködő szervezetek az irányító hatóságtól ka-
pott felhatalmazás és iránymutatás alapján végzik a a felelősségi körükbe utalt prioritási ten-
gely(ek) lebonyolítását, így többek között: 

 a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését; 
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 a projektjavaslatok befogadását, értékelését; 
 a támogatási szerződések megkötését és módosítását; 
 a projektek megvalósításának nyomon követését; 
 a támogatások kifizetését, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését; 
 ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését; 
 az operatív programhoz vagy az OP egy-egy prioritási tengelyéhez kötődő, célzott 

kommunikációs tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikáci-
ós terv alapján. 

 
(A közreműködő szervezetek feladatainak részletes felsorolását lásd az operatív program vég-
rehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló fejezetben.) 
 
A közreműködő szervezetek feladatai az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek kö-
zötti feladat-ellátási szerződésekben kerülnek rögzítésre. A közreműködő szervezeteknek az 
OP lebonyolításával kapcsolatos feladatai az elvégzett tevékenységek és a teljesítmény alap-
ján jelen prioritási tengely terhére kerülnek finanszírozásra. 
 
A közreműködő szervezetek finanszírozásával kapcsolatos egyik legfőbb problémát a 2004-
2006 közötti programozási időszakban az jelentette, hogy a finanszírozás a felmerült költsé-
gek alapján történt, mely nem teremtett motivációt a költséghatékonyság javítására. Ezt orvo-
solandó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2007-2013-as programozási időszak közreműkö-
dő szervezeteit az ÚMFT-hez kötődő feladatok ellátásáért kizárólagosan, a teljesítmény elv 
érvényesítésével, vállalkozási jellegű szerződéseken keresztül finanszírozza. Ahol lehetséges 
a finanszírozás alapja az egységár (pl. értékelt projektjavaslatok száma, teljesített kifizetések 
száma stb.). (A KSZ-ek finanszírozási módjáról lásd bővebben az operatív program végrehaj-
tására vonatkozó rendelkezésekről szóló fejezetnek a „A végrehajtás adminisztratív kapacitá-
sa” címú pontját.) 
 

Az operatív program lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok ellátása 

A fenti, KSZ-ek által ellátandó feladatokon túl a prioritási tengely keretében szükséges támo-
gatni a következő, az operatív program megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket: 

 az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve a titkársági feladatok ellá-
tását; 

 az éves megvalósítási jelentések, az OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzé-
sek, az ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bi-
zottságok kezdeményezésére indított értékelések készítése. 
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44..  AAZZ  OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  VVÉÉGGRREEHHAAJJTTÁÁSSÁÁRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  
RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

A végrehajtási rendszer kialakításával kapcsolatos alapvető szempont a 2004-2006-os időszak 
tapasztalatainak összegzése, egy koordinált és hatékony rendszer kialakítása, a feladat- és 
felelősségi körök világos elválasztása, az egyes folyamatokban meglévő átfedések megszűnte-
tése, az eljárások átláthatóvá tétele és egyszerűsítése, valamint egy ügyfélbarát rendszer kiala-
kítása. Ezen alapvető szempontokat a folyamat minden szereplőjének, a végrehajtási rendszer 
minden szintjének folyamatosan figyelembe kell vennie. 
 
A következő nemzeti jogszabályok szabályozzák a végrehajtást: 

 a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fel-
használásának szabályairól és felelős intézményeiről szóló 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 fel-
használásának általános szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együt-
tes rendelet; 

 a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások foga-
dásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 
szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

 
 

4.1. MENEDZSMENT 

4.1.1. Stratégia és koordináció 

A tervezés és végrehajtás során a koordináció alábbi szempontjait folyamatosan biztosítani 
kell: 

 A nemzeti, illetve EU-forrásból finanszírozott fejlesztések összhangját; 
 Az EU különböző fejlesztési alapjai – EMVA, EHA, strukturális alapok, Kohéziós 

Alap – által nyújtott támogatások koordinált tervezését és felhasználását; 
 Az ÚMFT-n belül az egyes operatív programok közötti szinergiák kihasználását, a 

célkonfliktusok, párhuzamosságok kiküszöbölését; 
 Az ágazati jellegű operatív programokban a regionális szempontok figyelembevé-

telét, a regionális fejlesztési tanácsok folyamatos bevonását; 
 A regionális operatív programokon belül az ágazati politikai keretek érvényesülé-

sét, a szakminisztériumok részvételét a fejlesztéspolitika alakításában; 
 Az egyes operatív programok határain túlterjedő zászlóshajó programok, ezen be-

lül a több régióra kiterjedő területi fejlesztési programok kialakítását és megvalósí-
tását; 

 A horizontális célok – azaz a 1083/2006/EK rendelet 16. cikkben foglaltaknak 
megfelelően a nők és férfiak közötti egyenlőség érvényesülésének elősegítése, a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékos-
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ságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen megkülönböztetés ti-
lalma, a fogyatékossággal élő személyek hozzáférésének biztosítása, valamint a 
17. cikk rendelkezéseinek megfelelő fenntarthatóság – érvényesülésének előmoz-
dítását és betartását. 

 
A koordináció intézményi garanciái egyaránt átfogják a tervezés, a végrehajtás, a monitoring, 
az értékelés és a visszacsatolás fázisait. Az intézmények hatékony együttműködése érdekében 
a koordináció folyamatait jogszabályok rögzítik. 
 

4.1.1.1. Intézményi keretek 

A stratégiai tervezés átfogó koherenciáját a kormány biztosítja. Ennek érdekében a kormány 
jóváhagyja 

 a nemzeti stratégiai referenciakeretet (a továbbiakban: Új Magyarország Fejleszté-
si Terv – ÚMFT) és az operatív programokat az Európai Bizottság számára történő 
benyújtásukat megelőzően;  

 az operatív programokban megvalósítandó támogatási konstrukciókat részletesen 
kibontó akcióterveket, azok megvalósításának bemutatását, tervezett ütemezését, 
indikatív forrásmegosztását, célrendszerét és célcsoportjait, valamint a pályázat 
nélkül megvalósítandó projektek, és a nagyprojektek listáját; 

 az operatív programok módosítási javaslatait a monitoring bizottságok által történő 
elfogadást megelőzően. 

 
A kormány rendszeresen értékeli az ÚMFT és az operatív programok megvalósításának elő-
rehaladását. 
 
A stratégiai tervezés koordinációjának elősegítésre a kormány felállította a Fejlesztéspolitikai 
Irányító Testületet (FIT), amely összehangolja az ÚMFT, a Nemzeti Lisszaboni Akcióprog-
ram, a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stra-
tégia stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatokat. A FIT feladata a kormány elé kerülő ja-
vaslatok és jelentések – így az operatív programoknak, az akcióterveknek, a pályázati kiírások 
tartalmának – előzetes megtárgyalása és a kormány számára történő javaslattétel. (Ezen fel-
adatai ellátása során nem korlátozza a monitoring bizottságok feladat- és hatáskörét.) 
 
Felállításra került továbbá egy magas szintű kormánytanácsadói szerv, a Nemzeti Fejlesztési 
Tanács (NFT), melynek tagjai: 

 a miniszterelnök; 
 a regionális fejlesztési tanácsok képviselői; 
 a Gazdasági és Szociális Tanács képviselői; 
 neves szakértők; 
 a FIT meghívott tagjai. 

 
Az NFT értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, nyomon követi az ÚMFT-ben 
rögzített célok teljesülését, és az EU fejlesztési irányelveinek érvényesülését és összhangját, 
valamint ennek alapján javaslatokat fogalmazhat meg a Kormány számára. (Ezen feladatai 
gyakorlása során nem korlátozza a monitoring bizottságok feladat- és hatáskörét.) 
 
Az ÚMFT tervezésének és végrehajtásának koordinációjával megbízott kormányzati szerv a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Az NFÜ felel: 
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 az ÚMFT tervezésének, programozásának, értékelésének és végrehajtásának ösz-
szehangolásáért,  

 az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koor-
dinációjáért; 

 a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 27. cikk 4. bekezdés g) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az operatív programok, illetve – az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program irányító hatóságával együttműködésben – az Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint az Európai Halászati Alap (EHA) támo-
gatásainak összehangolásáért;  

 továbbá mindezen támogatásoknak az Európai Beruházási Banktól, az Európai Be-
ruházási Alapból és egyéb forrásokból származó támogatásokkal való összehango-
lásáért; 

 az ÚMFT-t és a több operatív programot érintő kérdések tekintetében az Európai 
Bizottsággal való kapcsolattartásért; 

 az ÚMFT és az OP-k általános eljárásrendjének szabályozásáért, beleértve az egy-
séges működési kézikönyv kidolgozását; 

 az egységes monitoring és informatikai rendszer kifejlesztéséért, működtetéséért, 
folyamatos továbbfejlesztéséért; 

 a közösségi politikák és horizontális szempontok, így a fenntarthatóság, az esély-
egyenlőség és a diszkrimináció tilalma, a partnerség, a közbeszerzések, illetve – a 
Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájával (PM TVI) együttmű-
ködve – az állami támogatási szabályok érvényesítéséért; ennek keretében az 
ezekkel kapcsolatos dokumentumok, útmutatók stb. elkészítéséért, ezen elvek pá-
lyázati kiírásokban történő megjelenéséért, valamint nyomon követéséért; 

 az ÚMFT megvalósítására vonatkozó egységes kommunikációs stratégia kidolgo-
zásáért, továbbá és az ÚMFT egészére vonatkozó tájékoztatással és nyilvánosság-
gal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért; 

 az intézményrendszer szervezetfejlesztéséért (pl. képzések biztosítása, tananyagok 
fejlesztése, jó gyakorlatok terjesztése, ösztönzése, jogszabályi koordináció biztosí-
tása); 

 az ÚMFT végrehajtásának vonatkozásában egységes pályázati ügyfélszolgálat ki-
alakításáért és működtetéséért. 

 

4.1.1.2. Koordinációs eljárások 

Az egyes operatív programok tartalmi összehangolása, az átfedések elkerülése érdekében a 
tervezés során az elhatárolás biztosítása érdekében az egyes operatív programokban részletes 
lehatárolási (demarkációs) elvek kerülnek meghatározásra. 
 
A végrehajtás során a tartalmi koordinációt az – egyes operatív programok tervezési-
végrehajtási részleteit tartalmazó, kétéves kitekintéssel készülő – akciótervek biztosítják, me-
lyek egy-egy OP-ra vagy annak egy-egy prioritási tengelyére vonatkoznak. Az akcióterv do-
kumentumában be kell mutatni a megvalósulást szolgáló támogatási konstrukciókat, ezek 
ütemezését és indikatív forrásfelosztását. Ezen felül, részletesen be kell mutatni a tervezett 
támogatások indokoltságát és célját, beleértve: 

 a közösségi politikákhoz (ideértve a Közösségi stratégiai iránymutatásokat és a 
Lisszaboni Akciótervet), valamint az ágazati és regionális stratégiákhoz és prog-
ramokhoz való kapcsolódást (ideértve a zászlóshajó programokat is); 

 a nemzeti finanszírozásból megvalósuló fejlesztésekkel való összhangot. 
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Az akcióterveket az irányító hatóság vezetésével az érintett tárcák, illetve régiók és a közre-
működő szervezetek szakembereiből álló munkacsoport (Operatív Program Tervezési Koor-
dinációs Bizottság – OPTKB) készíti elő, amelyben valamennyi tárca és régió képviselteti 
magát. 
 
A vidékfejlesztéssel és halászattal való komplementaritás megteremtése és biztosítása, vala-
mint a kettős finanszírozás kizárásának megteremtése érdekében az OPTKB-kben tagként, 
illetve a monitoring bizottságokban tanácsadói minőségben jelen vannak az EMVA és az 
EHA végrehajtásával foglalkozó szervezetek képviselői. Az ÚMFT, valamint az EMVA-EHA 
kistérségi tanácsadói hálózatai szoros együttműködésben dolgoznak egymással. 
 
A partnerség alapelvének kiterjesztéseként, valamint a programok és beavatkozások közötti 
koordináció érvényesülésének erősítése érdekében az NFÜ – az ÚMFT-n és az OP-kon túl-
menően – lehetővé teszi a társadalmi partnerek és civil szervezetek véleményének kifejtését 
az egyes akciótervek és pályázati kiírások társadalmi egyeztetése során is. Az írásos vagy 
egyéb ilyen célú konzultáció során tett javaslatok a műveletek véglegesítésekor figyelembevé-
telre kerülnek. 
 
A koordináció érvényesülését teszi lehetővé az egyes programozási végrehajtási dokumentu-
mok társadalmi egyeztetése is, valamint az, hogy a projektszelekció során a bíráló bizottságba 
tagot delegálhat az érintett szakminiszter, illetve – a ROP-ok esetében – az érintett Regionális 
Fejlesztési Tanács. A monitoring bizottságok tagjaként a régiók részt vesznek a projektsze-
lekciós kritériumok kialakításáról szóló döntés meghozatalában is. 
 

4.1.2. Irányító hatóság (IH) 

2006 júliusától valamennyi OP irányító hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség önálló 
szervezeti egységeként működik. A végrehajtás irányításának koncentrációja elősegíti az OP-
k végrehajtása közötti koordináció hatékonyságának növelését, a tapasztalatcserét (amely az 
eljárásrendek egységesítése miatt még inkább felértékelődik), az átláthatóságot, az elszámol-
tathatóságot, valamint a feladatszervezés racionalizálását. 
 

4.1.2.1. Az irányító hatóság helye 

A 1083/2006/EK rendelet 59. cikk (1) a) pontjának megfelelően a Társadalmi infrastruktúra 
operatív program esetében az irányító hatósági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság főosztálya látja el. 
 

4.1.2.2. Az IH feladatköre és felelőssége 

A 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében foglaltaknak megfelelően az irányító hatóság felelős 
az operatív programnak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történő irányításáért és végrehajtásáért, és különösen a következőkért: 

 Koordinálja a felelősségi körébe utalt operatív programok és kapcsolódó doku-
mentumok tervezését. Ennek keretében létrehozza és az érintett tárcák/régiók és 
szakértők részvételével működteti a Tervezési Operatív Bizottság albizottságaként 
az Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottságot (OPTKB). 
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 Biztosítja, hogy a finanszírozásra kiválasztott műveletek összhangban álljanak az 
operatív programra alkalmazandó feltételekkel, valamint hogy végrehajtásuk teljes 
időtartama alatt megfeleljenek a vonatkozó közösségi és nemzeti szabályoknak. 

 Biztosítja, az operatív program minden egyes műveletének számviteli nyilvántartá-
sát számítógépes formában nyilvántartó és tároló rendszer naprakész adatokkal va-
ló feltöltését, valamint hogy a pénzügyi ellenőrzéshez, monitoringhoz, ellenőrzés-
hez és értékeléshez szükséges végrehajtási adatok gyűjtése megtörténjen. 

 Biztosítja, hogy a kedvezményezettek és a műveletek végrehajtásába bevont egyéb 
szervezetek – a nemzeti számviteli szabályok sérelme nélkül – vagy külön számvi-
teli rendszert vagy a művelettel kapcsolatos valamennyi ügylet számára megfelelő 
számviteli kódot alkalmazzanak. 

 Jóváhagyja a pályázati kiírásokat és a támogatási szerződésmintákat, jóváhagyja a 
projektjavaslatokról szóló döntéseket. 

 Befogadja és ellenőrzi a KSZ-ek által készített forráslehívásokat, ellenjegyzi és az 
igazoló hatóságnak továbbítja a KSZ-ek által készített hitelesítési jelentéseket. 

 Biztosítja, hogy az operatív programok értékelései a vonatkozó közösségi rendel-
kezésekkel összhangban történjenek. Az IH – együttműködésben a monitoring bi-
zottsággal – vezető szerepet tölt be az értékelési prioritások és tevékenységek 
meghatározása során. (Lásd még az értékelésre vonatkozó alfejezetet.) 

 Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az operatív program ellenőrzési nyomvona-
lát. Eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a megfelelő ellenőrzési nyomvo-
nal biztosításához előírt valamennyi költség- és ellenőrzési dokumentumot a vo-
natkozó rendelkezéseknek megfelelően megőrizzék. 

 Biztosítja, hogy az igazoló hatóság a költségekkel kapcsolatban igazolás céljából 
folytatott eljárásokról és vizsgálatokról valamennyi szükséges információt meg-
kapja. 

 Működteti az operatív program monitoring bizottságát, és biztosítja az ehhez szük-
séges dokumentumokat annak érdekében, hogy a monitoring bizottság az operatív 
program végrehajtásának minőségét – figyelemmel annak konkrét céljaira – fel-
ügyelhesse. 

 Felel az éves és záró végrehajtási jelentések elkészítéséért, valamint – a monitoring 
bizottság általi jóváhagyásukat követően – a Bizottsághoz történő benyújtásukért. 

 Az Európai Bizottság részére átadja a nagyprojektek értékeléséhez szükséges in-
formációkat. 

 Kidolgozza az operatív program módosítására vonatkozó javaslatokat. 
 Felügyeli a felelősségi körébe utalt programok végrehajtását. 
 Az operatív program(ok)kal kapcsolatos ügyek tekintetében az Európai Bizottság 

illetékes főigazgatóságával/aival kapcsolatot tart. 
 Részt vesz, vagy – amennyiben a feladat delegálásra kerül – felügyeli az ÚMFT 

egészére, illetve a felelősségi körébe utalt operatív programra vonatkozó tájékozta-
tással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásában, és ügyel az ezzel kap-
csolatos követelmények betartására. 

 Ellenjegyzi a végrehajtásra vonatkozó többéves programozási dokumentumokat. 
 Gondoskodik az operatív program szakmai segítségnyújtás keretének kezeléséről. 
 Kezeli a rendszerszintű szabálytalanságokat, megteszi a szükséges korrekciós in-

tézkedéseket. 
 Az illetékes miniszter és regionális fejlesztési tanács véleményének kikérésével és 

bemutatásával, javaslatot tesz a kormány számára a kiemelt projektek azonosításá-
ra. 
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Az OP IH feladatainak ellátásában – jellemző módon a horizontális, több OP-t érintő felada-
tok tekintetében (pl. pénzügy, kommunikáció) – részt vesznek az NFÜ további szervezeti 
egységei is. 
 
A végrehajtás egyes delegált adminisztratív, pénzügyi és technikai feladatait végző közremű-
ködő szervezetek (KSZ) tekintetében az IH: 

 szakmai felügyeletet gyakorol a KSZ-nek az OP végrehajtásával kapcsolatos tevé-
kenységei vonatkozásában; 

 jóváhagyja a KSZ OP-források felhasználásával kapcsolatos belső eljárásrendjét; 
 kidolgozza és kiadja a KSZ részére az operatív program megvalósításának részle-

teit szabályozó utasításokat; 
 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a KSZ tevékenységét. 

 
A közreműködő szervezetek a rájuk delegált feladatokat feladat-ellátási szerződés alapján 
látják el, mely szerződés biztosítja, hogy a KSZ szolgáltatásaiért cserébe teljesítményalapú 
finanszírozásban részesüljön. 
 

4.1.3. Közreműködő szervezetek 

4.1.3.1. A közreműködő szervezetek feladatai 

A KSZ egy vagy több prioritási tengely tekintetében különösen az alábbi feladatokat látja 
el: 

 Részt vesz a feladatkörébe tartozó akcióterv kidolgozásában. 
 Az irányító hatóság által meghatározott követelményeknek megfelelően éves mun-

katervet készít, amely tartalmazza a pályázatok meghirdetésének és beadási határ-
idejének tervezett dátumait, a kötelezettségvállalásra, támogatási szerződések 
megkötésére és kifizetésre vonatkozó éves irányszámokat. 

 Befogadja és értékeli a projektjavaslatokat, az irányító hatósággal történt megálla-
podásnak megfelelően szükség szerint bíráló bizottságokat állít fel és működtet, 
amennyiben ezt az IH a közreműködő szervezetre delegálta.  

 Vizsgálja a társfinanszírozott termékek és szolgáltatások teljesítését, valamint el-
lenőrzi, hogy a műveleteknek a kedvezményezettek által bejelentett költségei va-
lóban felmerültek, és a közösségi és nemzeti szabályokkal összhangban állnak. 

 Megköti és módosítja a támogatási szerződéseket. 
 Nyomon követi a projektek megvalósítását, elvégzi a támogatások kifizetését és a 

projektek zárásával kapcsolatos feladatokat, végzi a folyamatba épített ellenőrzé-
seket, feltárja és jelenti a szabálytalanságokat (ennek kapcsán szabálytalanságkeze-
lési rendszert alakít ki és működtet). 

 Folyamatosan rögzíti az adatokat az egységes monitoring információs rendszerben, 
valamint biztosítja az adatbázis naprakészségét és megbízhatóságát. 

 Közreműködik a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészíté-
sében az IH-val és a szakminisztériumokkal együttműködésben. 

 Az operatív program, az annak részleteit tartalmazó akcióterv és az éves munka-
terv megvalósításában történt előrehaladásról negyedévente beszámolót készít, 
amely tartalmazza a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is. 

 Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az ellenőrzési nyomvonalat. 
 Ellátja a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat az NFÜ által 

elfogadott éves kommunikációs terv alapján. 
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4.1.3.2. KSZ-ek minősítése, kiválasztása és finanszírozása 

Az operatív program végrehajtásában közreműködő szervezetek intézményes-szakmai felké-
szültségüket előre rögzítő, objektív szempontrendszer alapján a közreműködő szervezet in-
tézményi kapacitását és szakmai kompetenciáját mérő minősítési rendszer keretében kerültek 
kiválasztásra. A feladat tényleges delegálásának előfeltétele volt, hogy a leendő közreműködő 
szervezet a minősítés során a feladat elvégzéséhez szükséges szervezeti feltételek, technikai 
és emberi erőforrások és szakmai kompetenciák meglétéről bizonyítottan számot adjon. (A 
kiválasztási folyamatról bővebben lásd az adminisztratív kapacitásról szóló alfejezetet.) 
 
A végrehajtás hatékonyságának biztosítása érdekében a közreműködő szervezetek teljesítmé-
nye rendszeresen értékelésre kerül. 
 
Az operatív programok közreműködő szervezetei a fenti pontban említett minősítési eljárás 
eredményének függvényében, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatá-
sok felhasználásának szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006 (XII. 8.) Korm. 
rendelet 10.§-ának rendelkezései értelmében együttes miniszteri rendeletben kerültek kijelö-
lésre. 
 
Ezt követően a KSZ-ek konkrét feladat-, felelősségi és hatásköreinek, valamint finanszírozá-
suk módjának és feltételeinek rögzítése többoldalú feladat-ellátási szerződés keretében került 
meghatározásra, melyet az NFÜ, a KSZ és – amennyiben releváns volt – a KSZ tulajdonosi 
jogainak gyakorlója írt alá. A program hatékony végrehajtása érdekében egyes támogatási 
konstrukciók esetében egyedi döntés alapján közvetítőként gazdasági társaságok, kereskedel-
mi bankok, civil szervezetek is bevonhatók (pl. indirekt támogatások vagy tőkealapok lebo-
nyolítóiként). 
 
A KSZ-ek fenti feladatainak finanszírozása a feladat-ellátási szerződések keretében az OP 
szakmai segítségnyújtás prioritási tengelyének terhére történik. A felmerült működési költsé-
gek kapcsán, valamint a KSZ-ek által igazolt költségek helytállóságának és szabályszerűségé-
nek, valamint a megbízható pénzügyi gazdálkodás biztosítása érdekében a szerződések többek 
között a következő kötelezettségeket írják elő: 

 a KSZ a közreműködői feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeit és költségeit 
nyilvántartásában és analitikusan teljes körűen elkülöníteni köteles, amennyiben az 
egységárak nem versenyeztetés eredményeként kerülnek kialakításra, a KSZ-
feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek profit elérésére és/vagy a szervezet 
egyéb tevékenységeiből eredő veszteségek finanszírozására nem fordíthatóak; 

 az IH a KSZ-nél a végrehajtásra vonatkozó ellenőrzéseket végez, mely kiterjed a 
KSZ közreműködői feladatokkal kapcsolatos ráfordításainak, költségeinek és ki-
adásainak elkülönített nyilvántartására, eredményességére, szabályosságára és va-
lódiságára is. 

 
Az IH szabálytalanság felmerülése esetén felfüggesztheti a KSZ által elkövetett szabálytalan-
sággal érintett, indokolt esetben az összes jelen megállapodással kapcsolatos tevékenységet. 
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4.1.3.3. A TIOP közreműködő szervezetei 

A minősítési eljárás alapján a Társadalmi infrastruktúra operatív program végrehajtásában 
közreműködő szervezetként elsődlegesen az alábbi szervezetek kerültek kijelölésre: 
 

 Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgálta-
tó Kht. (ESZA Kht.) 

A Kht. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alatt működik és 
magyar és uniós foglalkoztatási programok operatív menedzsmentjét végzi. 
 
A Kht. a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) végrehajtása 
során közreműködő szervezetként jelentős gyakorlati tapasztaltatokra tett szert 
ESZA-típusú támogatási programok végrehajtási feladatainak szervezésében, 
pályázati kiírások előkészítésében, értékelés előkészítésben, támogatási szerző-
déskötésben. Az általa kezelt intézkedések a vállalkozások képzési igényeinek 
kielégítésére, civil szervezetek foglalkoztatási feladatokban való közreműködé-
sének támogatására irányultak. Jelentős számú kisösszegű pályázat értékelését, 
támogatási szerződés megkötését, monitoring feladatainak ellátását oldották 
meg sikeresen. 
 
Közreműködött továbbá központi felnőttképzési programok előkészítésben, 
végrehajtásuk ellenőrzésében. Az említett közreműködői feladatok elvégzésé-
hez alakította ki – rugalmasan alkalmazkodó – végrehajtási struktúráját. 

 
 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM-

TI) 
Az OKM-TI az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézményeként a 
miniszter által megjelölt költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatok, progra-
mok és egyéb nemzetközi és közösségi pénzforrások pályázati úton történő fel-
használásával, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látja 
el. Feladatköre a közoktatási és integrációs, informatikai, felsőoktatási szakte-
rületeket érintő pályázatok lebonyolítása. 
 
A közösségi pályázatokat lebonyolító hazai intézményrendszerben az OKM-TI 
akkreditált közreműködő szervezetként a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Programban felelős a Strukturális Alapokból finanszírozott, mind ESZA-, mind 
ERFA-típusú fejlesztési programok működtetéséért, így tapasztalattal rendel-
keznek nagyszámú kisösszegű, illetve kisszámú nagy volumenű infrastrukturá-
lis beruházások kezelésében, mindamellett, hogy részt vesz a 2007-2013-ig ter-
jedő programozási időszak tervezési feladatainak ellátásában. 

 
 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok Programkezelő 

Programiroda (ESKI-STRAPI) 
A Strukturális Alapok Programirodát az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium hozta létre 2003 januárjában, jelenleg az Egészségügyi Stratégiai 
Kutatóintézet részben önállóan gazdálkodó szervezeti egységeként működik. A 
STRAPI a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban (HEFOP) az 
egészségügyhöz kapcsolódó nagy volumenű pályázatos infrastrukturális beru-
házásokat (kórházfejlesztések), valamint a szociális területhez kapcsolódó ki-
sebb költségvetésű képzési, valamint nagyobb költségvetésű infrastrukturális 
beruházásokat kezel. Ezenkívül felelős mind az egészségügy, mind a szociális 
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területen egy-egy mintaértékű, a 2007-13-as időszakra inputot szolgáltató köz-
ponti projekt végrehajtásáért is. A STRAPI humánerőforrása jól felkészült, 
többéves projekttapasztalattal és szakmai tudással rendelkező szakemberekből 
áll. A HEFOP ERFA-típusú projektjeinek megvalósításában komoly feladato-
kat teljesít. 

 
Az egyes közreműködő szervezetek a 255/2006 (XII. 8.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt 
feltételek mellett lecserélhetőek. Annak érdekében, hogy a 2004-2006-os időszakban tapasz-
talt duplikációk és hatásköri átfedések kiküszöbölhetőek legyenek, főszabályként egy KSZ 
önállóan felel egy vagy több prioritási tengely (vagy minimum támogatási konstrukció) lebo-
nyolításáért. A KSZ-ek közötti feladatmegosztás tematikus és nem horizontális, mint az előző 
időszakban volt. A pályázó vagy kedvezményezett csak egy szervezettel (KSZ) áll kapcsolat-
ban, amely felel a támogatási konstrukció lebonyolításának egészéért. 
 

4.1.4. Az OP lebonyolítása során használt eljárások 

A végrehajtás hatékonyságának és eredményességének növelése, valamint átláthatóságának 
további elősegítése érdekében szükséges a végrehajtási folyamatok egységesítése és egyszerű-
sítése. A projekt-kiválasztási szempontoknak általánosan biztosítaniuk kell, hogy olyan pro-
jektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek  

 megvalósulása hozzájárul az ÚMFT és az operatív program, illetve az adott priori-
tási tengely társadalmi-gazdasági céljainak megvalósulásához; 

 egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkeznek; 
 költséghatékonyak; 
 pénzügyileg és szervezetileg fenntarthatóak;  
 hozzájárulnak a fenntarthatóságnak, az esélyegyenlőségnek, valamint a diszkrimi-

náció tilalmának érvényesítéséhez; 
 sikeres megvalósulásuk valamennyi feltétele biztosított. 

 
A kiválasztási kritériumokat az operatív program monitoring bizottsága fogadja el. 
 
Az OP végrehajtása során az allokációs döntések meghozatala az alábbi eljárások mentén 
folyik: 

 Nagyprojekt: A 1083/2006/EK rendelet 39-41. cikkei rendelkezésével összhang-
ban, az ERFA- vagy KA által finanszírozott olyan, munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletek, amelyek célja valamely pontos gazdasági 
vagy műszaki természetű oszthatatlan feladat elvégzése, amely egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekkel rendelkezik, és melynek összköltsége meghaladja 
az 50 millió eurót (környezetvédelem területén a 25 millió eurót). Azon esetekben 
ahol nagyprojekt kerül végrehajtásra a projektek indikatív listáját az operatív prog-
ram és az akcióterv is tartalmazza, így az társadalmi egyeztetés tárgyát képezi. 

 Kiemelt projekt: A projekt-kiválasztás olyan esete, amikor nincs szükség pályáz-
tatásra.  Ezen projektek is gondosan kiértékelésre kerülnek az értékelési eljárás so-
rán, először amikor előzetesen kiválasztásra kerülnek az akciótervben történő ne-
vesítés előtt (az előzetes projektjavaslat alapján) és másodszor a jóváhagyási dön-
tést megelőzően (részletes projektjavaslat alapján). A partnerségi elv mindkét fá-
zisban érvényesül, hiszen az akciótervek társadalmi vitán vesznek részt, és a civil 
szervezetek mindkét esetben helyet kapnak a bírálóbizottságokban. Elsősorban 
azon projektek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek megvalósítása a gazdaságra, 
a társadalomra, a térszerkezetre stb. jelentős hatást gyakorolnak. Kedvezménye-
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zettjeik többnyire – de nem kizárólag – állami vagy önkormányzati szervezetek 
(pl. közcélú infrastruktúra projektek, kiemelt foglalkoztatási hatással járó befekte-
tések állami támogatása). 

 Egyfordulós pályázat: Olyan támogatási konstrukciók esetében alkalmazott eljá-
rás, ahol a pályázók száma, illetve összetétele (pl. magán szervezetek) indokolja a 
versenyeztetést. 

 Kétfordulós pályázat: Olyan esetekben alkalmazott pályázatos projekt-
kiválasztási eljárástípus, ahol a célcsoport és a várható pályázatok száma limitált 
(tipikusan: közberuházások), és a finanszírozandó projektek összetettebbek. Az el-
járás során először előzetes (kevésbé részletes) projektjavaslatok kerülnek kivá-
lasztásra. A első körben sikeres projektjavaslatok a KSZ-től segítséget kapnak 
részletes, támogatható projektté történő kidolgozásukhoz.  

 Közvetett támogatás: az eljárásnak két típusa lehet: 
- Indirekt támogatás: olyan, meghatározott értékhatár alatti pályázatok eseté-

ben használt eljárás, amelynek kapcsán a támogatások elosztását, a projek-
tek szabályos és szerződésszerű végrehajtásának felügyeletét – az irányító 
hatósággal kötött támogatási szerződés alapján – szakmai lebonyolító szer-
vezet – pl. civil szervezet – látja el. 

- Pénzügyi támogatási eszközök: olyan eljárás, amelyben a projektek kivá-
lasztását, megvalósulásának nyomon követését, ellenőrzését, a támogatás 
kifizetését pénzügyi közvetítők (pl. bankok) végzik (pl. hitel, tőke, garancia 
eszközök). 

 
Az egyes támogatáscsoportok esetében alkalmazandó projekt-kiválasztási eljárásokat a részle-
tes akciótervek tartalmazzák. 
 

4.1.5. A végrehajtás adminisztratív kapacitása 

A 2007-2013 közti időszakban a fejlesztési terv költségvetése – és ezen belül a felhasználandó 
EU-támogatás nagysága – igen jelentős mértékben megemelkedett az I. NFT-hez képest. Ma-
gyarország elkötelezett az intézményrendszer olyan továbbfejlesztése mellett, hogy az EU-
támogatások hatékony, eredményes és időben történő felhasználásához szükséges szervezeti 
kapacitás folyamatosan és teljes körűen rendelkezésre álljon. 
 
Annak érdekében, hogy a feladatnak meg tudjon felelni – figyelembe véve a 2004-2006 kö-
zötti tapasztalatokat – Magyarország az intézményrendszer jelentős strukturális átalakítása 
mellett döntött. A szerkezeti átalakítás kiterjed a hatékonyabb feladat- és munkafolyamat-
szervezésre, valamint ezzel összefüggésben – előzetes felméréseknek megfelelően – a rendel-
kezésre álló adminisztratív kapacitások bővítésére. 
 
Ennek érdekében: 

 Az összes irányító hatóság egyetlen intézményben került összevonásra. Ennek 
eredményeként: 

- Egységessé vált a programok tervezésének és végrehajtásának teljes sza-
bályrendszere. Ez növeli a rendszer átláthatóságát, megkönnyíti a „legjobb 
gyakorlatok” elterjesztését. 

- A minden IH esetében azonos tartalmú technikai háttérfunkciókat (pl. 
pénzügy, számvitel, kommunikáció, jogi feladatok) összevontan, az NFÜ 
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horizontális szervezeti egységei látják el valamennyi IH számára. Így nö-
velhető volt a feladatellátás hatékonysága. 

 A kormány a tervezéshez és a végrehajtáshoz kötődő feladatokat egységes elvek 
alapján az IH-k és a KSZ-ek között újraosztotta. Az IH az OP végrehajtásával kap-
csolatos stratégiai feladatokért felel, míg a KSZ nagyobb döntési jogosultságot és 
felelősséget kap a konkrét pályáztatást érintő ügyekben. Ennek eredményeként 
megszűnik a párhuzamos feladatellátás (duplikáció), csökken a hibák lehetősége, 
minden szereplő teljesítménye egyértelműen mérhetővé és számonkérhetővé válik. 

 Az NFÜ 2006 őszén a potenciális közreműködő szervezeteknél – a 2003-ban kö-
vetett gyakorlathoz hasonlóan – független szervezeti auditot, ún. minősítési eljárást 
folytatott le. A minősítés célja egyrészt az volt, hogy megállapítsa a szervezet al-
kalmasságát a KSZ feladatok ellátására, másrészt, hogy felmérje az adott szerve-
zetnél a feladat ellátása érdekében még továbbfejlesztendő területeket. A minősítés 
szempontjai voltak különösen: 

- rendelkezik-e a szervezet megfelelő szakmai tapasztalattal és felkészült 
humán erőforrás kapacitással; 

- a szervezeti forma lehetővé teszi-e a munkatársak teljesítményének ösztön-
zését; 

- a szervezet működése kellőképpen szabályozott-e; 
- a szervezeti forma lehetővé teszi-e a 2007-2013-as időszakban a KSZ-hez 

delegált feladatok önálló ellátását. 
 
A minősítés eredményeként a szervezet fejlesztésére vonatkozóan konkrét intézkedési terv 
készült minden egyes KSZ számára, Ennek keretében a KSZ-ek pontosan megállapított határ-
időkkel kötelezettséget vállalnak a kapacitások, illetve kompetenciák tekintetében szükséges 
intézkedések mielőbbi végrehajtására (amely adott esetben a megfelelő feladatellátáshoz 
szükséges adminisztratív kapacitások bővítését vagy a személyi állomány képzését is jelenti). 
 
Az intézkedési tervek az NFÜ és a KSZ-ek között megkötött feladat-ellátási szerződések ré-
szét képezik, és ezek megvalósítását az IH folyamatosan nyomon követi. Ezáltal biztosított, 
hogy minden IH megfelelő létszámú és képzettségű humán kapacitással rendelkezzen. 

 Átfogó teljesítménymérési és ösztönzési rendszert került bevezetésre mind szerve-
zeti, mind egyéni szinten. Így az intézményrendszer minden tagja érdekeltté válik 
a programok hatékony, tartalmi szempontból eredményes végrehajtásában.  

 Rugalmas, teljesítményarányos, hosszú távon kiszámítható intézmény-
finanszírozási rendszer került bevezetésre a KSZ-ek esetében. Ahol lehetséges, a 
finanszírozás alapja az egységár (pl. értékelt projektjavaslatok száma, teljesített ki-
fizetések száma stb.). Az NFÜ és a KSZ között kötött feladatellátási szerződés biz-
tosítja a KSZ magas szintű, gyors projekt-kiválasztási és -menedzsment feladatok 
ellátásában való pénzügyi érdekeltségét. Egyben garantálja, hogy a közreműködő 
szervezetek a feladatellátáshoz szükséges létszámot és technikai feltételeket – saját 
hatáskörben – rugalmasan meg tudják teremteni: középtávú feladataiktól függően 
szabadon növelhetik vagy csökkenthetik kapacitásaikat. A KSZ-költségek pénz-
ügyi fedezetét a 2004-2006-os időszak részletes intézményi költségfelmérésének 
eredményei alapján kialakított OP TA-prioritási tengelyek biztosítják. 

 
A KSZ-szintű feladat- és kapacitásigény kielégítésére a szakmai segítségnyújtás források kb. 
2/3-át különítettük el. 
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4.2. MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉS 

4.2.1. Monitoring 

4.2.1.1. Monitoring bizottság 

 
Feladat- és hatásköre: 
 
Az operatív program monitoring bizottság felelősségi körébe tartozó feladatokat – különös 
tekintettel a végrehajtás eredményességére és minőségére – illetve a bizottság összetételére 
vonatkozó szabályokat a 255/2006 számú Korm. rendelet  14. §-a tartalmazza: 

 az operatív program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megvizsgálja és 
jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, és jóváhagyja ezen 
kritériumoknak a programozási igények szerinti bármely felülvizsgálatát; 

 az irányító hatóság által benyújtott dokumentumok alapján rendszeres időközön-
ként felülvizsgálja az operatív program konkrét céljainak megvalósítása felé tett 
előrelépést; 

 megvizsgálja a végrehajtás eredményeit, különösen az egyes prioritási tengelyek 
mentén kitűzött célok elérését, valamint az értékeléseket; 

 megvizsgálja és jóváhagyja az éves és záró végrehajtási jelentéseket, valamint az 
évente aktualizált értékelési tervet; 

 tájékoztatást kap az éves ellenőrzési jelentésről vagy a jelentésnek az operatív 
programra vonatkozó részéről, valamint a jelentés vizsgálatát követően vagy a je-
lentés említett részére vonatkozóan az Európai Bizottság által tett esetleges észre-
vételekről; 

 az irányító hatóságnak javasolhatja az operatív program bármely olyan felülvizsgá-
latát vagy vizsgálatát, amely elősegíthetné az alapok célkitűzéseinek elérését, illet-
ve a program irányításának javítását, a pénzügyi ellenőrzést is beleértve; 

 megvizsgálja és jóváhagyja az alapokból származó hozzájárulásról szóló bizottsági 
határozat tartalmának módosítását célzó javaslatokat. 

 
A monitoring bizottság továbbá megtárgyalja a 4.1.1. fejezetben hivatkozott akcióterveket. A 
1083/2006/EK tanácsi rendelet 63. cikk (1) bekezdésével összhangban egy monitoring bizott-
ság több operatív program végrehajtását is felügyelheti. 
 
 
Összetétele: 
 
A monitoring bizottságok felállításáért az irányító hatóságok felelnek. A 1083/2006/EK ren-
delet 64. cikkében foglaltaknak megfelelően az operatív program monitoring bizottságának 
összetétele az alábbiak szerint alakul. A 1083/2006/EK rendelet 64. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően a monitoring bizottság elnöke a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület adott témate-
rületért felelős mindenkori tagja. A monitoring bizottság tagjai: 

 az irányító hatóság; 
 az OP végrehajtásában érintett szakminiszterek delegált képviselője; 
 az OP végrehajtásában érintett közreműködő szervezetek; 
 az államháztartásért felelős miniszter képviselője; 
 az érintett regionális fejlesztési tanácsok delegált képviselői; 
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 önkormányzati szövetségeknek egy közösen jelölt képviselője; 
 környezetvédelmi civil szervezetek által delegált legalább egy képviselő; 
 az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldalának egy-

egy képviselője; 
 a romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak esélyegyenlőségét 

képviselő civil szervezetek legalább egy-egy delegált képviselője; 
 az érintett szakmai és társadalmi szervezetek egy-egy delegált képviselője. 

 
Tanácsadói minőségében részt vesz: 
 saját kezdeményezésére vagy a monitoring bizottság kérésére az Európai Bizottság 

egy képviselője; 
 az OP végrehajtásával érintett másik OP Irányító Hatóságának egy képviselője; 
 az igazoló hatóság, az ellenőrzési hatóság és a központi harmonizációs egység egy-

egy képviselője; 
 azon operatív programok esetében, amelyekhez az EIB vagy az EIF hozzájárul az 

EIB és az EIF egy-egy képviselője; 
 állandó meghívottként az EMVA és az EHA végrehajtásáért felelős szervezet egy 

képviselője. 
 

4.2.1.2. Monitoring információs rendszer leírása – indikátorok és adatgyűjtés 

A pályázók és a támogatást igénybevevők által szolgáltatott adatok a monitoring információs 
rendszerbe, az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) továbbfejlesztett változa-
tába kerülnek. A rendszer adatokkal történő feltöltése a közreműködő szervezetek feladata, az 
NFÜ biztosítja a rendszer folyamatos működtetését és fejlesztését. A rendszer biztosítja az 
adatok gyűjtését, feldolgozását és továbbítását, valamint a végrehajtás támogatását, segíti az 
ÚMFT végrehajtásában résztvevő valamennyi szervezet napi munkáját csakúgy, mint az Eu-
rópai Bizottságét és más hazai intézményekét. 
 
A 2007-2013-as programozási időszakban alapkövetelmény, hogy a pályázók és a támogatást 
igénybevevők adatszolgáltatási kötelezettségeiknek minden támogatási forma esetében lehető-
leg elektronikusan tegyenek eleget. A rendszer ezen szempontok figyelembevételével kerül 
kialakításra. 
 
Az informatikai rendszer valós idejű adatokat szállít a megvalósítási rendszer minden egyes 
szintjéről, valamint elektronikus kommunikációs eszközként szolgál az Európai Bizottság és 
Magyarország között.  
 
A rendszer az átláthatóság biztosítása érdekében nyilvántartja  

 az egyes prioritási tengelyek esetében a 1083/2006/EK Rendelet 34. cikk (2) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelően alkalmazott – az ERFA és az ESZA támoga-
tási területei közötti – „átjárhatóság” teljesülését, beleértve az Európai Parlament 
és a Tanács 1081/2006/EK rendelete 3. cikkének (7) bekezdésében, valamint a 
1080/2006/EK rendelet 8. cikkében foglalt speciális eseteket is, és az időszak so-
rán nyomon követi maximumainak teljesülését;  

 a 1083/2006/EK Tanácsi rendelet II. melléklet 15. pontja szerint a közép-
magyarországi régióra jutó addicionális támogatások felhasználását. 
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4.2.2. Értékelés 

4.2.2.1. Értékelési terv 

Az OP értékelése ÚMFT-szinten biztosított koordináció mentén, szisztematikus rendszerben, 
értékelési terv alapján történik. Az értékelési terv biztosítja az értékelések elvégzésére való 
felkészülést, a külső és belső értékelő kapacitásokkal való hatékony gazdálkodást, valamint az 
értékelések összehangolásában rejlő lehetőségek kihasználását. 
 
Az OP értékelési terve 3 éves kitekintésben készül, évente felülvizsgálatra, illetve kiegészítés-
re kerül a folyamatos értékelési rendszer jellegéből adódóan. Az OP értékelési tervét – az ér-
tékelés ÚMFT-szintű koordinációját biztosító szervezeti egységgel egyetértésben – az OP IH 
terjeszti az OP monitoring bizottsága elé, amely azt évente jóváhagyja. (A Monitoring Bizott-
ságnak szintén joga van értékelés lefolytatását kezdeményezni.) Az értékelési terv a végrehaj-
tás 2015-ig terjedő időszakára vonatkozóan előre tervezett értékeléseket, illetve a folyamatos 
értékelés rendszerében évente kiválasztásra kerülő értékeléseket is tartalmaz. Az értékelési 
terv az alábbi értékeléseket tartalmazza: 

 az OP stratégiájának és végrehajtási rendszerének félidei felülvizsgálata (2009-
2010); 

 az OP utólagos értékelése (2015-2016); 
 az akciótervek éves operatív értékelése (2008, 2010, 2012, 2014); 
 az akciótervek utólagos értékelése (2009, 2011, 2013, 2015); 
 az akcióterveknek és egyedi beavatkozásoknak, nagyprojekteknek az OP-célok 

megvalósulásához és a horizontális politikák érvényesüléséhez való hozzájárulásá-
nak előzetes értékelő vizsgálata (2006, 2008, 2010); 

 az OP horizontális szempontjai (pl. esélyegyenlőség, fenntarthatóság stb.) érvé-
nyesülésének átfogó értékelése (2008, 2010, 2012). 

 
Az értékelés kiterjed az operatív program klímaváltozással kapcsolatos hatásaira (lehetőség 
szerint számba véve a kapcsolódó természeti, társadalmi és gazdasági költségeket és haszno-
kat is), hogy megalapozza a hatékony fellépést a klímaváltozás elleni küzdelemben. 
 
Az értékelések tervezett felhasználására (közzététel, értékelési jelentések hozzáférhetősége, 
eredmények bemutatása és terjesztése, ajánlások nyomon követése) vonatkozó szabályokat az 
egységes működési kézikönyv tartalmazza. Ezen szabályok összhangban vannak a Bizottság 
folyamatos értékelésre vonatkozó munkadokumentumainak (Working Documents on on-going 
evaluations) ajánlásaival. 
 

4.2.2.2. A folyamatos értékelés kiválasztási mechanizmusa 

Az előre tervezett (átfogó, stratégiai) értékelések mellett az ÚMFT egységes értékelési terve 
évről-évre kiegészül az akciótervekhez kapcsolódó értékelésekkel, amelyekre az OP IH tesz 
javaslatot a monitoring bizottsággal egyetértésben. Az értékelési terv keretében értékelést kell 
indítani: 

 az akcióterv azon műveletei esetében, amelyek végrehajtása során a végrehajtási 
ütemtervben meghatározott indikátor-értékektől jelentős eltérés mutatkozik; 

 az akcióterv műveleteihez kapcsolódó, I. NFT-ben megvalósított intézkedés(ek) 
tapasztalatainak összegyűjtésére; 
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 az innovatív, hazai végrehajtási előzménnyel nem rendelkező műveletek lezárása 
után 2 évvel a végrehajtás tapasztalatainak összegyűjtésére, valamint a hatásme-
chanizmusok feltárására; 

 2009-től kezdődően évente prioritási tengelyenként legalább 1 művelet szándékolt 
és nem szándékolt hatásainak utólagos értékeléssel történő felmérésére. 

 
Az értékelési tervtől függetlenül ad-hoc értékelés indítása indokolt a végrehajtás rendszerében 
(KSZ, IH) felmerülő előre nem látható igények, valamint a monitoring bizottság igényei alap-
ján. 
 

4.2.2.3. Értékelés menedzsment 

Az értékelés horizontális, ÚMFT-szintű koordinációját biztosító szervezeti egység: 
 előkészíti és lefolytatja az előre tervezett, átfogó stratégiai értékeléseket; 
 biztosítja a rendszerszerűen lebonyolított értékelések forrásait, módszertani egysé-

gességét és az értékelési terv betartatását; 
 előkészíti és lefolytatja a több OP-t érintő kérdésekben lefolytatott értékeléseket; 
 előkészíti és lefolytatja az innovatív, hazai előzményekkel nem rendelkező műve-

letek értékelését; 
 biztosítja, hogy az értékelések eredményei a közvélemény számára hozzáférhetővé 

váljanak. 
 
Az IH megfelelő kapacitást tart fenn az értékelésekhez kapcsolódó menedzsment feladatok 
elvégzésére, amely 

 felelős az OP és a hozzá kapcsolódó akciótervek és műveletek értékeléséhez kap-
csolódó feladatok elvégzéséért, az ÚMFT értékelési tervének OP-t érintő részeinek 
megvalósulásáért; 

 koordinálja, fejleszti és ösztönzi az OP-hoz kapcsolódó értékelési tevékenységet; 
 javaslatot tesz az ÚMFT 3 éves értékelési tervéhez; 
 biztosítja az értékelések eredményeinek tervezésbe és végrehajtásba való becsator-

názását; 
 gondoskodik az OP értékelési indikátorok adatainak előállításáról és monitoring 

információs rendszerben való tárolásukról; 
 kétévente, az akciótervek lezárásakor felülvizsgálja az OP prioritási tengely szintű 

indikátorainak célértékeit; 
 indokolt esetben – pl. a monitoring bizottság kezdeményezésére – az OP értékelési 

tervében nem szereplő értékeléseket indít a műveletekhez kapcsolódóan, azok vég-
rehajtásának támogatására. 

 

4.2.2.4. Tervezett értékelési kapacitások 

Pénzügyi erőforrások: 
 Az ÚMFT-szintű értékelések, valamint az értékelési módszertanok kidolgozása, az 

értékelési tevékenységek koordinációja, illetve az éves értékelési tervben szereplő 
értékelési tevékenységek pénzügyi feltételeit a Végrehajtás operatív program te-
remti meg. 

 További – pl. a monitoring bizottság kezdeményezésére lefolytatott – értékelések 
finanszírozási forrását jelen OP szakmai segítségnyújtás prioritási tengelye jelen-
tik. 
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Humánerőforrások: 
 Az NFÜ értékelésért felelős 6 fős horizontális egységének kapacitásain kívül az 

IH-k megfelelő mértékű címzett humánerőforrást biztosítanak az értékelési tevé-
kenységek ellátására. 

 
 

4.3. PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS  

4.3.1. Az igazoló hatóság feladatai 

4.3.1.1. Az igazoló hatóság felépítése 

A strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból támogatott fejlesztések megvalósítására szol-
gáló operatív programok igazoló hatósága a Pénzügyminisztérium elkülönült szervezeti egy-
sége. Az igazoló hatósági feladatok ellátása az előző programozási időszak kifizető hatósági 
szervezetére (Pénzügyminisztérium NAO Iroda) és gyakorlatára épül. Az igazoló hatóság a 
következő feladatokat látja el: 

 átutalások fogadása az Európai Bizottságtól; 
 az uniós hozzájárulások átutalása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a vonatko-

zó fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára; 
 a költségnyilatkozatok és átutalás igénylések elkészítése, igazolása és benyújtása a 

Bizottsághoz; 
 annak igazolása, hogy a költségnyilatkozat pontos, megbízható számviteli rendsze-

rekből származik, és ellenőrizhető bizonylatokon alapul, továbbá, hogy az igazolt 
költségek megfelelnek az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak, és a 
programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozás céljából kivá-
lasztott, valamint a közösségi és nemzeti szabályoknak megfelelő műveletek tekin-
tetében merültek fel; 

 igazolás céljából az ellenőrzési hatóság által vagy annak hatáskörében elvégzett 
valamennyi ellenőrzés eredményének figyelembevétele; 

 a költségek megfelelőségének ellenőrzése érdekében saját hatáskörében kockázat-
elemzésen alapuló mintavétel alapján tényfeltáró vizsgálat és tényfeltáró látogatás 
elvégzése a pénzügyi lebonyolításban résztvevő szervezeteknél; 

 az átutalások fogadására szolgáló kincstári számlák forgalmáról, a követelésekről 
és a kötelezettségekről számviteli nyilvántartás vezetése; 

 a visszafizetendő, valamint az adott művelethez történő hozzájárulás egészének 
vagy egy részének visszavonásából eredő összegek nyilvántartása; 

 az adminisztratív hibák, valamint az operatív program megvalósítása során bekö-
vetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók 
végrehajtása, a visszafizetett uniós hozzájárulások Európai Bizottság felé történő 
elszámolása; 

 az adott pénzügyi évre, valamint a következő pénzügyi évre vonatkozó, előrelátha-
tó átutalási igénylésekkel kapcsolatos előrejelzések megküldése az Európai Bizott-
ság részére minden évben legkésőbb április végéig. 
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4.3.2. A pénzügyi irányítás szabályai 

4.3.2.1. Az IH felelőssége 

 Az irányító hatóság felel az operatív programnak a megbízható pénzügyi gazdál-
kodás elvével összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért. 

 Az IH a kedvezményezettek elszámolásainak befogadását, feldolgozását és ellen-
őrzését közreműködő szervezetre delegálja (amennyiben van KSZ). 

 Az IH a delegált feladatok ellátását folyamatosan nyomon követi. 
 Az IH biztosítja, hogy igazolás céljából az igazoló hatóság kellő információval 

rendelkezzen az operatív program végrehajtása során felmerült költségekkel kap-
csolatban folytatott eljárásokról, továbbá a közreműködő szervezet hitelesítési je-
lentésének ellenjegyzésével nyilatkozik az igazoló hatóság felé az általa delegált 
feladatokat ellátó közreműködő szervezet által alkalmazott eljárások uniós és hazai 
előírásokkal való összhangjáról. Az irányító hatóság gondoskodik a közreműködő 
szervezet által összeállított hitelesítési jelentés igazoló hatóság részére történő be-
nyújtásáról. 

 Kockázatelemzésen alapuló helyszíni ellenőrzés a KSZ-eknél a KSZ által ellenőr-
zött és jóváhagyott támogatási összegek tekintetében. Ezen feladat hatékony ellátá-
sának erősítése érdekében az IH-nak lehetősége van arra, hogy a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) egy vagy több munkatársát (kincstárnokok) a KSZ-hez delegálja, 
annak érdekében, hogy biztosítsa a KSZ által ellenőrzött és jóváhagyott támogatási 
összegek szabályosságát és pontosságát, beleértve az adatok monitoring rendszer-
ben (EMIR) történő rögzítésének pontosságát. 

 

4.3.2.2. A KSZ felelőssége 

 A közreműködő szervezet felelős az irányító hatóság által delegált feladatok uniós 
és hazai előírásokkal összhangban való ellátásáért. 

 A közreműködő szervezet gondoskodik az operatív program keretében jóváhagyott 
projektek uniós és hazai előírásokkal összhangban történő végrehajtásának ellen-
őrzéséről. 

 A közreműködő szervezet gondoskodik a kedvezményezett elszámolásainak befo-
gadásáról, feldolgozásáról és folyamatba épített ellenőrzéséről, valamint kockázat-
elemzés alapján helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról és az elvégzett ellenőrzéseknek 
hitelesítési jelentésben való összegzéséről az irányító hatóság és az igazoló hatóság 
tájékoztatása céljából. A KSZ gondoskodik a támogatásoknak kedvezményezettek 
részére történő kifizetéséről. 

 

4.3.3. A kedvezményezett részére történő kifizetés folyamata 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során keletkezett számláit az előrehaladási jelen-
téssel együtt rendszeres időközönként benyújtja a közreműködő szervezethez. A közreműkö-
dő szervezet az elszámolásokat pénzügyileg, tartalmilag és formailag ellenőrzi, a kockázat-
elemzés alapján készített ellenőrzési tervnek megfelelően helyszíni ellenőrzést is végezhet. A 
KSZ a jóváhagyott elszámolások alapján gondoskodik a támogatások kedvezményezettek 
részére történő kifizetéséről. Az elvégzett ellenőrzések eredményéről hitelesítési jelentésben 
tájékoztatja az irányító hatóságot. 
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A kedvezményezett részére kifizetendő támogatás uniós részét az irányító hatóság a központi 
költségvetésből megelőlegezi, majd a rendelkezésre álló előfinanszírozási forrásból és a ké-
sőbbi időközi kifizetésekből az igazoló hatóság az irányító hatóság részére megtéríti.  
 

 
 

4.3.4. Az Európai Uniós támogatások ellenőrzése 

4.3.4.1. Pénzügyi irányítás és ellenőrzés (kontroll) 

Az irányító hatóság, az igazoló hatóság és a közreműködő szervezet kialakítja és működteti a 
pénzügyi irányítás és kontroll rendszerét. A pénzügyi irányítás és kontroll rendszerének bizto-
sítania kell, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gaz-
daságos, hatékony és eredményes legyen, az információk pontosak legyenek és megfelelő 
időben rendelkezésre álljanak. A tervezés, pályáztatás, pénzügyi lebonyolítás, számvitel, el-
lenőrzés és monitoring feladatait funkcionálisan el kell különíteni, ezen feladatok megfelelő 
szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzatokban gondoskodni kell. Az irányító hatóság, az 
igazoló hatóság és a közreműködő szervezet gondoskodik az ellenőrzési nyomvonal, a kocká-
zatkezelési és szabálytalanságkezelési szabályzat kialakításáról és az esetleges változások 
haladéktalan átvezetéséről. 
 
A pénzügyi lebonyolítás során az irányító hatóságnak, illetve a közreműködő szervezetnek 
gondoskodnia kell a kifizetéseket megelőző dokumentum-alapú, valamint a – kockázatelem-
zés alapján történő – helyszíni ellenőrzések lefolytatásáról. Ennek keretében ellenőrizni kell a 
programok, illetve projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előre-
haladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylat összhangban van a pályázatra vonatkozó döntéssel és a szerződéses 
feltételekkel, a fizikai és teljesítmény-mutatószámok teljesítésével, a közbeszerzésre vonatko-
zó közösségi és nemzeti jogszabályokkal. 
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KEDVEZMÉNYEZETT

Számlák, 
bizonylatok

Támogatás 
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(előfinanszírozás, időközi 
kifizetések, végső egyenleg  
kifizetés)

az Alapok  hozzájárulásainak  utólagos átutalása Hitelesítési
jelentés

H itelesítési
jelentés

Támogatás átutalása a központi 
költségvetésből (uniós rész 

megelőlegezése)

Kifizetési kérelem, költségnyilatkozat, 
költségigazoló nyilatkozat
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője és a közreműködő szervezet vezetője, valamint az 
igazoló hatóság és az ellenőrzési hatóság – minden évben, jogszabályban meghatározott tarta-
lommal és határidőre – köteles nyilatkozni az általa működtetett irányítási és kontroll-
rendszerek megfelelő működéséről.  
 
Az államháztartásért felelős miniszter a központi harmonizációs egységen keresztül látja el az 
alapokból származó támogatások ellenőrzésének szabályozásával, harmonizációjával, koordi-
nációjával kapcsolatos feladatokat. A központi harmonizációs egység kidolgozza és folyama-
tosan továbbfejleszti az alapokból származó támogatások ellenőrzésére és a belső kontrollokra 
vonatkozó hazai jogszabályokat és módszertani útmutatókat; az ellenőrzési erőforrások har-
monizálása révén biztosítja az alapokból származó támogatások vonatkozásában végzett átfe-
désektől mentes, hatékony és eredményes ellenőrzéseket; minőségértékelés keretében vizsgál-
ja a belső kontroll rendszerek vonatkozásában a jogszabályi előírások, módszertani útmutatók 
alkalmazását és végrehajtását. 
 
Az államháztartásért felelős miniszter, az európai uniós támogatások felhasználásának átlátha-
tósága érdekében, az európai uniós támogatások lebonyolításában résztvevő szervezetek be-
vonásával audit bizottságot hoz létre és működtet. 
 

4.3.4.2. Az ellenőrzési hatóság feladata, felelőssége 

Az ellenőrzési hatóság a közösségi és nemzeti jogszabályok előírásaival összhangban kijelölt, 
az irányítási és ellenőrzési rendszerek eredményes működésének ellenőrzéséért felelős szer-
vezet, amely funkcionálisan független az irányító hatóságtól, az igazoló hatóságtól és a köz-
reműködő szervezetektől. Magyarországon valamennyi operatív program vonatkozásában 
ugyanazon szervezet látja el az ellenőrzési hatóság feladatait. A Kormányzati Ellenőrzési Hi-
vatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően az ellenőr-
zési hatóság feladatait Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) látja el, amely a Pénzügymi-
nisztérium fejezete alá tartozó önálló fejezeti jogosítványokkal rendelkező költségvetési szerv 
(központi hivatal).  
 
Az ellenőrzési hatóság feladatai: 

 az 1083/2006/EK rendelet 71. cikk (2) bekezdésének megfelelően kidolgozza az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek értékelési kritériumrendszerét, lefolytatja az ér-
tékelést, valamint elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt; 

 gondoskodik a nemzeti ellenőrzési stratégia, valamint az éves beszámolási kötele-
zettségek (éves ellenőrzési jelentések és vélemények) elkészítéséről és teljesítésé-
ről, valamint a Bizottsággal a szükséges egyeztetési eljárások lefolytatásáról;  

 gondoskodik a rendszer- és mintavételes ellenőrzések elvégzéséről, a nemzeti el-
lenőrzési stratégia teljesüléséről, az ellenőrzési jelentések elkészítéséről; 

 gondoskodik az Európai Bizottság felkérésére végzendő ellenőrzések ellátásáról; 
 gondoskodik az ellenőrzési jelentések megállapításai, javaslatai hasznosulásának, 

az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követéséről; 
 elkészíti a részleges zárásról szóló nyilatkozatokat, valamint a zárónyilatkozatokat 

és az azokat megalapozó ellenőrzési jelentéseket; 
 rész vesz az Európai Bizottság által végzett ellenőrzések megállapításaira adandó 

tagállami válaszok kialakításában, a szükséges tárgyalások lefolytatásában; 
 részt vesz az 1083/2006/EK rendelet 73. cikke szerinti – az Európai Bizottsággal 

történő – egyeztetéseken az ellenőrzési tervek összehangolása, az ellenőrzések 
eredményeinek kicserélése érdekében. 
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4.4. INFORMÁCIÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

4.4.1. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések 

A hazai és közösségi jogszabályi követelmények figyelembevételével az NFÜ felel az ÚMFT 
és az operatív programok tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó feladatainak ellátásáért, 
különös tekintettel a következőkre: 

 A potenciális kedvezményezettek, gazdasági és szociális partnerek tájékoztatása a 
támogatások nyújtotta lehetőségekről. Ezen belül kiemelt szerepet kap a potenciá-
lis pályázók hatékony mozgósítása, a jól megalapozott projektgeneráló tevékeny-
ség és a pályázati lehetőségek megismertetése. 

 A közvélemény tájékoztatása arról a szerepről, amelyet az Európai Unió betölt a 
fejlesztések megvalósításában. Ennek során a kommunikáció az uniós társfinanszí-
rozással megvalósuló tevékenységek eredményeinek bemutatására koncentrál. 

 
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek megvalósítása mind az in-
tézményrendszer szereplői (NFÜ, közreműködő szervezetek), mind pedig a kedvezményezet-
tek részéről kötelezettségekkel jár. Az ÚMFT egészére vonatkozó általános, illetve az opera-
tív programokhoz kötődő általános kommunikációs tevékenységeket, partnerségi akciókat 
központi szinten szükséges megszervezni. A közreműködő szervezetek részt vesznek a támo-
gatási lehetőségek megismertetéséhez kapcsolódó egyéb kommunikációs feladatok ellátásá-
ban (szakmai és információs napok, fórumok szervezése a programokról a potenciális pályá-
zók számára, országos, regionális, megyei és kistérségi szinten), a kedvezményezettek kom-
munikációs tevékenységének támogatásában, valamint adatgyűjtést és adatszolgáltatást is 
végeznek. Az ÚMFT egészére vonatkozó általános, illetve az operatív programokhoz kötődő 
kommunikációs tevékenységeket, partnerségi akciókat központi szinten szükséges megszer-
vezni. A közreműködő szervezetek helyi szintű, a pályázatok meghirdetéséhez, a támogatási 
lehetőségek megismertetéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat (konferenciák, ta-
nácskozások, információs napok és egyéb, a participációra épülő akciók szervezése), valamint 
adatgyűjtést és adatszolgáltatást végeznek. A kedvezményezettek az NFÜ által kiadott arculati 
kézikönyv és útmutató alapján, kötelező jelleggel végzik saját projektjük megismertetését a 
lehető legszélesebb körben. 
 
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos teendők megvalósítására vonatkozóan a jog-
szabályi kötelezettségeknek megfelelően az NFÜ az ÚMFT egészére vonatkozóan egységes 
kommunikációs stratégiát készít, amely meghatározza a vonatkozó intézkedések célját, üzene-
tét, végrehajtásuk stratégiáját, tartalmát, a megcélzott társadalmi és gazdasági csoportokat, az 
intézkedések hatékonyságát mérő értékelési kritériumokat, az intézkedések ajánlott költségve-
tését, azok várható időbeli ütemezését, valamint a megvalósításért felelős adminisztratív egy-
ségeket és azok kötelezettségeit. A kommunikációs terv a kommunikációs stratégia alapján 
évente készül. A közreműködő szervezet feladata a kezelésében lévő operatív programhoz 
és/vagy a prioritási tengelyek összességéhez kapcsolódó kommunikációs terv elkészítése és 
benyújtása az NFÜ-nek jóváhagyás céljából. 
 
Főbb területek: 
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 Támogatási lehetőségek megismertetése, pályázók hatékony mozgósítása, projekt-
generálás: 
A fejlesztési források sikeres és eredményes felhasználásához nélkülözhetetlen a 
lehetséges kedvezményezettek hatékony mozgósítása, a támogatási lehetőségek 
megismertetése. E területeken különösen aktív, hatékony és koncentrált, a jól be-
határolható célcsoportokra (a potenciális kedvezményezettek körének különböző 
szegmenseire) fókuszáló kommunikációra van szükség. Ennek során külön hang-
súlyt kell fordítani a leghátrányosabb helyzetben lévő csoportokat képviselő szer-
vezetek direkt módon való informálására, illetve az ilyen csoportokat érintő pro-
jektgenerálásra és szükség esetén a megvalósítás során nyújtandó szakmai segít-
ségre is. 

 
 A társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok eredményeinek bemuta-

tása: 
A megvalósult projektek bemutatása a strukturális alapok hazai felhasználásának 
sikerességét hirdeti, egy gyorsan és lendületesen fejlődő Magyarország képét tuda-
tosítja a közvéleményben, az Európai Unió imázsát erősíti, valamint – a jó példa 
elvén – ösztönzőleg hat a potenciális pályázók körére. 

 
 Partnerség: 

A partnerség elvének alkalmazásával kapcsolatos módszertani feladatok (partner-
ségi stratégia, partnerségi akciók, partnerségi beszámolók) ellátása a társadalmi 
egyeztetés kapcsán, a kiemelt partnerekkel történő kapcsolattartás és a partnerek 
szakmai együttműködésekbe történő bevonása, valamint a partnerség elvének al-
kalmazásával kapcsolatos stratégia és beszámolók elkészítése a magyar kormány 
és az Európai Bizottság részére rendkívüli fontosságú. Minden egyes OP és akció-
terv egyenként kerül társadalmi egyeztetésre. A meghatározott felelősségi rendnek 
megfelelően a partnerséggel kapcsolatos feladatokat ágazati OP-k esetében az 
NFÜ horizontális szervezeti egysége látja el a KSZ-ek bevonásával, a VOP-ból fi-
nanszírozva. A monitoring bizottság működését minden esetben az OP TA-forrása 
fedezi. 

 
 Ügyfélszolgálat: 

Kiemelt feladata az intézményrendszernek a lehetséges és már nyertes pályázókkal 
való kapcsolattartás. Ez az intézményrendszer szolgáltató jellegének erősítése 
szempontjából, valamint az átláthatóság szempontjából hangsúlyos terület. Ennek 
megfelelően központi és helyi szinten is szükséges az ügyfél-tájékoztatási és in-
formációs feladat egységes rendszerben történő ellátása. Az egységes ügyfél-
tájékoztatási rendszer fő elemei: internetes pályázó-tájékoztató felület, online és te-
lefonos ügyfélszolgálat működtetése (Contact Center), a közreműködő szervezetek 
információs tevékenységének koordinálása, az információk áramlását koordináló 
belső információs rendszer kialakítása és működtetése. 
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4.5. KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK ÉS HORIZONTÁLIS ELVEK –FENNTARTHATÓSÁG, 
ESÉLYEGYENLŐSÉG, PARTNERSÉG, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, KÖZBE-
SZERZÉSEK 

4.5.1. Fenntarthatóság, esélyegyenlőség és a diszkrimináció tilalma 

A 1083/2006/EK rendelet 17. cikkében foglaltaknak megfelelő fenntarthatóság kritériumait 
(különös tekintettel a környezeti fenntarthatóságra) a tervezés és a végrehajtás teljes folyama-
tában garantálni fogjuk. Ennek érdekében az ÚMFT és az operatív programok vonatkozásá-
ban stratégiai környezeti vizsgálat készült. Az ÚMFT-t és az operatív programokat az Orszá-
gos Környezetvédelmi Tanács elé terjesztettük. 
 
A programvégrehajtás valamennyi szintjén megfelelő irányítási rendszerek kerülnek kialakí-
tásra annak érdekében, hogy az esetlegesen nem fenntartható vagy környezeti szempontból 
kedvezőtlen hatások – különös tekintettel a klímaváltozásra, a biológiai sokféleség és öko-
szisztémák fenntartására valamint a természeti erőforrások igénybevételére vonatkozó hatá-
sokra – kiküszöbölhetőek vagy minimalizálhatóak legyenek, és így az OP környezeti költsé-
geinek klíma- és erőforrás-semlegessége összességében biztosítható legyen. Az OP pozitív 
környezeti hatásait és a szinergiából adódó környezeti fenntarthatósághoz történő hozzájárulás 
optimalizálásának lehetőségeit a lehető legnagyobb mértékig ki kell használni, és amennyiben 
lehetséges, meg kell erősíteni. 
 
Az irányító hatóságok közös működési kézikönyve iránymutatást tartalmaz azzal kapcsolat-
ban, hogy a közbeszerzési eljárások során a fenntarthatósági szempontok is érvényesüljenek 
(zöld közbeszerzés). A partnerségi folyamat keretében az ÚMFT-hez és az OP-khoz nagy-
számú – többek között környezetvédelmi, illetve az esélyegyenlőség különböző aspektusaival 
foglalkozó – civil szervezet fűzött észrevételeket, amelyeket feldolgoztunk, és a dokumentu-
mok véglegesítése során lehetőség szerint érvényesítettünk. A partnerségi konzultáció mecha-
nizmusát az akciótervekre és a pályázati kiírások tervezeteire is kiterjesztettük. 
 
Az ÚMFT és az egyes operatív programok végrehajtásának valamennyi szintjén elő fogjuk 
segíteni a nők és férfiak közti egyenlőség érvényesülését, valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányult-
ságon alapuló bármilyen megkülönböztetés megakadályozását. A megkülönböztetés tilalmá-
nak elve a végrehajtás minden szakaszában betartásra kerül, különös tekintettel a támogatá-
sokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosan. A különböző operatív programok műveleteinek 
meghatározása során és a végrehajtás valamennyi szintjén különös tekintettel leszünk a fogya-
tékkal élő emberek hozzáférhetőségének kritériumára. 
 
A Koordinációs Irányító Hatóság irányelveket, útmutatót készít és Működési Kézikönyvet 
állít össze a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és megkülönböztetés tilalma horizontális 
céljainak a végrehajtás valamennyi szintjén történő és az intézményrendszerrel kapcsolatos 
érvényesítése érdekében. Az OP irányító hatósága az alap, a program, valamint a potenciális 
kedvezményezettek és célcsoportok sajátosságainak figyelembevételével specializálja ezen 
útmutatókat. Ezenfelül az IH  folyamatosan keresi, díjazza, és terjeszti a legjobb gyakorlato-
kat, a kedvezményezettek számára a projekt-megvalósítás során a horizontális szempontok 
gyakorlati érvényesítésére vonatkozó tanácsadást biztosít. A monitoring során speciális fi-
gyelmet fordít az esélyegyenlőségi célkitűzések programszintű elérésében történt előrehala-
dásra. 
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A műveletek kiválasztása során a környezeti fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a megkü-
lönböztetés tilalma szempontrendszerének érvényesítését (kötelező minimum követelmé-
nyekként) jogszabály garantálja. Ennek érvényesítésére – újdonságként – a pályázatok értéke-
lésekor bevezettük az ún. kétszintű értékelést, melynek során a horizontális szempontokhoz 
való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező befogadhatósági feltétel-
ként szerepel. 
 
A monitoring bizottságokba kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy környezetvédelmi 
civil szervezet, valamint a romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak 
esélyegyenlőségét képviselő legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét. Tekintettel a kör-
nyezeti szempontok horizontális jellegére az OP monitoring bizottságában teljes jogú tagként 
részt vesz a környezetvédelemért felelős minisztérium képviselője is. A fenntarthatóság, az 
esélyegyenlőség és a megkülönböztetés tilalma szempontjainak érvényesüléséről a program 
végrehajtásáról szóló értékelésekben rendszeres, a kormány, a monitoring bizottságok, a FIT, 
az NFT, illetve az Országgyűlés számára készülő jelentésekben külön is számot adunk. Az 
ÚMFT környezetvédelmi hatásairól, valamint a fenntarthatóság horizontális szempontjainak 
teljesüléséről évente tájékoztatást adunk az Országos Környezetvédelmi Tanács számára. 
 
A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni 

 a nemek közti egyenlőség monitoringjának (különös tekintettel a nemek szerinti 
adatgyűjtésre); 

 a partnerség elvének érvényesülésére; valamint 
 a hátrányos helyzetű csoportok (különös tekintettel a romákra) hatékony részvétel-

ének elősegítésére. 
 
A fentieknek megfelelően az intézményrendszer működése során a pályázók számára széles 
körű információs és ügyfélszolgálati támogatást nyújtunk. Ezen belül a hátrányos helyzetű 
csoportok számára célzott tájékoztatási és támogatási tevékenységet tervezünk. Az ügyfél-
szolgálati munkatársak számára külön, a célcsoport szükségleteihez igazodó képzést szerve-
zünk. A fogyatékkal élő emberek eligazodása érdekében – középtávon – tervezzük honlapunk 
akadálymentesítését. A hátrányos helyzetű térségekben működő pályázókat országos, kistér-
ségi szintű tanácsadói hálózatunkon keresztül közvetlenül is elérjük, számukra helyben is ta-
nácsadási lehetőséget biztosítunk. Nemzeti szintű szakértői hálózat segíti a potenciális ked-
vezményezetteket valamennyi kistérségben. Roma szakértők révén speciális segítség áll ren-
delkezésére a roma kedvezményezetteknek. 
 
A végrehajtási rendszer teljes mértékben elkötelezett a fenntarthatóság, valamint a férfiak és 
nők közötti esélyegyenlőség és a diszkrimináció tilalma horizontális elveinek érvényesülése 
és elősegítése mellett, ezért az NFÜ tervezi az Európai Unió Hitelesített környezetvédelmi 
vezetési rendszer (EMAS) minősítésének megszerzését. Intézkedéseket teszünk továbbá a 
családbarát munkahely kialakítására. 
 
A partnerség elve a végrehajtás minden szintjén érvényesül: 

 mind a projekt koncepciókat, mind pedig a már előkészített projekteket bíráló bi-
zottságokban szavazati joggal vesznek részt a civil szervezetek képviselői; 

 a monitoring bizottságokban a tagok fele nem kormányzati intézményt képvisel; 
 a jelentős hatású projektek előkészítése során készülő környezeti hatásvizsgálat ke-

retében a lakossági egyeztetés kötelező. 
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A végrehajtás egyes szereplőinek partnerséggel kapcsolatos feladatait részletesen a működési 
kézikönyv tartalmazza. 
 

4.5.2. Állami támogatások: 

Az NFÜ maximális mértékben figyelembe veszi a hatályos állami támogatási szabályokat. Az 
állami támogatásokra vonatkozó szabályozás biztosítása érdekében a Pénzügyminisztérium 
Támogatásokat Vizsgáló Irodája (PM TVI) részt vesz a programok és akciótervek előkészíté-
sében (ld. később). Ezen túlmenően a társfinanszírozandó tevékenység vonatkozásában min-
den esetben megvizsgálja az állami támogatási szabályok relevanciáját. Az IH felel az opera-
tív programnak az állami támogatási szabályokkal összhangban való végrehajtásáért, a TVI 
pedig ezen követelmény teljesülésének szakmai kontrollját biztosítja. Ennél fogva a TVI va-
lamennyi támogatási konstrukciót megvizsgálja. 
 

4.5.3. Közbeszerzés 

A magyar Közbeszerzési törvényt a Parlament 2003-ban fogadta el. A közbeszerzések egyes 
részletes szabályait több mint 10 végrehajtási rendelet szabályozza pl. a pályázati felhívások 
formátumát, a felhívás közzétételének módját, építési beszerzésekre vonatkozó speciális sza-
bályokat, tervpályázat stb. 
 
A kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzések utólagos ellenőrzéséért a KSZ-ek fe-
lelnek. Az NFÜ külön szervezeti egységet állított fel a közbeszerzések szabályosságának az 
eljárás folyamatában történő biztosítására. Az Európai uniós Közbeszerzési Koordinációs és 
Szabályossági Egység (EKKE) feladata, hogy folyamatba épített ellenőrzést gyakoroljon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása során. 
 
A folyamatba épített és utólagos ellenőrzésekre vonatkozó eljárási szabályokat a fejlesztéspo-
litikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös rendelete tartalmazza 
(16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet). 
 

4.6. AZ ELEKTRONIKUS ADATKÖZLÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ EU-
RÓPAI BIZOTTSÁG ÉS A TAGÁLLAM KÖZÖTT 

Az Európai Bizottság fejlesztés alatt álló SFC2007 rendszere a Bizottság elvárásai szerint 
elektronikus adatszolgáltatás alapján működik. Az informatikai rendszer két különböző mó-
don érhető el a tagországok intézményei számára (honlapon keresztül – Web Application, 
illetve közvetlenül a tagállami rendszerrel elektronikus kapcsolaton keresztül – Web Service). 
A rendszerhez akár kizárólag az egyik módszer használatával, akár e két módszer kombinálá-
sával is lehet kapcsolódni. A rendszerben az egyes OP-komponensek szintjéig kell megjelení-
teni a rendelet mellékleteiben kötelezően megjelölt adatokat. 
 
Azon adatok esetében, melyek szerepelnek az EMIR-ben, a Bizottság által megadott specifi-
kációnak megfelelően biztosítjuk az adatfeltöltést. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése 
nincs előírva az EMIR-ben (duplikált adatkezelés elkerülésére) közvetlenül a felelős központi 
intézmények kulcsfelhasználói (úgymint központi koordináció, igazoló hatóság és ellenőrzési 
hatóság) viszik fel az SFC2007 rendszerbe. 
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A rendszerrel kapcsolatos teendőkért felelős tagállami szervezet (Member State Organisation 
– MSO) a hazai jogszabályoknak megfelelően az NFÜ, így a tagállami összekötő (MS Liai-
son), illetve az „MS System Owner”, a technikai kérdésekért felelős tagállami személy az 
NFÜ állományából kerül kijelölésre. 
 

4.6.1. Az adatszolgáltatás rendje 

Az adott adatra vonatkozóan adatszolgáltatás módja attól függ, hogy a kijelölt intézmények a 
két kapcsolódási módszer közül melyiken keresztül szolgáltatnak adatot: 

 amennyiben az adatokat a honlap-felületen keresztül töltik fel az SFC2007 rend-
szerbe, a fentiekben megbízott intézmények (központi koordináció, igazoló ható-
ság és ellenőrzési hatóság) erre képesített kulcsfelhasználói feltöltik adatokkal a 
szervezetük hatáskörébe tartozó táblákat az ott kért formában, illetve verifikálják 
azokat; 

 amennyiben az adatokat a közvetlen elektronikus kapcsolaton keresztül küldi meg 
a tagállami rendszer a SFC2007 rendszerbe, a fentiekben megbízott intézmények 
(központi koordináció, igazoló hatóság és ellenőrzési hatóság) erre jogosított 
kulcsfelhasználói a tagállami rendszerbe töltik fel az adatokat, majd verifikálják és 
megküldik azokat az SFC2007-nek. 

 
Az ezzel megbízott intézmények (központi koordináció, igazoló hatóság és ellenőrzési ható-
ság) feladata – függetlenül az adatok rögzítésének módjától – az adatok közvetlen és hibátlan 
feltöltése a rendszer(ek)be olyan módon, hogy mind a számukra megszabott határidők betar-
tására kerüljenek, mind az ő jelentésükhöz kapcsolódóan más intézmények által végzendő 
adatszolgáltatás megvalósulhasson az arra megszabott határidőn belül. 
 
A dokumentumok továbbításának időpontja azok rendszerbe történő feltöltésének időpontja. 
A dokumentumok csak akkor számítanak elküldöttnek a Bizottság számára, ha annak érvé-
nyesítése megtörtént a rendszerben az erre felhatalmazottak által. 
 
A rendszer tartós elérhetetlensége esetén – különösen, ha az információ leadására megfogal-
mazott határidő betartását ez az elérhetetlenség fenyegeti – a tagország papíralapú dokumen-
tum formájában továbbítja a Bizottság számára az információkat, a vonatkozó jogszabályban 
megadott formátumban. Az elérési probléma elmúltával a tagország, illetve a kijelölt illetékes 
szervezet pótlólag elvégzi az információk rendszerbe (SFC2007) történő feltöltését. Ilyen 
esetben a dokumentumok megküldésének hivatalos dátuma a papír alapú dokumentumok 
megküldésének dátuma. 
 
 
 



55..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  TTÁÁBBLLAA  

 
folyó áron, euró 

Hazai indikatív 
felosztás 

Tájékoztató 
adatok Prioritási tengely Forrás Társfinanszírozás 

számítási módja* 

Európai uniós 
társfinanszírozás

(a) 

Hazai fi-
nanszírozás 
(b)=(c)+(d) Állami 

(c) 
Magán 

(d) 

Összes finan-
szírozás 

(e)=(a)+(b) 

Társfinanszírozás
aránya 

(f)=(a)/(e) Egyéb 
pénzügyi 

EIB 
hitelek 

Az oktatási infrast-
ruktúra fejlesztése 

ERFA Közkiadások  542 586 384 95 750 539 95 750 539  638 336 923 85% n.a. n.a. 

Az egészségügyi 
infrastruktúra fej-
lesztése 

ERFA Közkiadások 976 204 587 172 271 398 172 271 398  1 148 475 985 85% n.a. n.a. 

A munkaerő-piaci 
részvételt és a tár-
sadalmi befogadást 
támogató infrast-
ruktúra fejlesztése 

ERFA Közkiadások 359 970 745 63 524 250 63 524 250  423 494 995 85% n.a. n.a. 

A Társadalmi inf-
rastruktúra operatív 
program lebonyolí-
tásának finanszíro-
zása (technikai 
segítségnyújtás) 

ERFA Közkiadások 70 161 225 12 381 393 12 381 393  82 542 618 85% n.a. n.a. 

Összesen   1 948 922 941 343 927 580 343 927 580  2 292 850 521 85% n.a. n.a. 
* A Tanács 1083/2006/EK rendeletének 53. cikk (1) bekezdése alapján a) az elszámolható költségek – ideértve a köz- és magánkiadásokat is – 
teljes összege b) az elszámolható közkiadás összege. 
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folyó áron, euró

Év ERFA 
(1) 

Kohéziós Alap 
(2) 

Európai Unió összesen 
(3)=(1)+(2) 

Átmenetei támogatás nélküli régióban 274 027 118  274 027 118 
Átmenetileg támogatott régióban    20

07
 

Összesen 274 027 118  274 027 118 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 265 989 934  265 989 934 
Átmenetileg támogatott régióban    20

08
 

Összesen 265 989 934  265 989 934 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 253 449 059  253 449 059 
Átmenetileg támogatott régióban    20

09
 

Összesen 253 449 059  253 449 059 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 262 585 709  262 585 709 
Átmenetileg támogatott régióban    20

10
 

Összesen 262 585 709  262 585 709 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 298 109 639  298 109 639 
Átmenetileg támogatott régióban    20

11
 

Összesen 298 109 639  298 109 639 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 288 943 529  288 943 529 
Átmenetileg támogatott régióban    20

12
 

Összesen 288 943 529  288 943 529 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 305 817 953  305 817 953 
Átmenetileg támogatott régióban    20

13
 

Összesen 305 817 953  305 817 953 
Átmenetei támogatás nélküli régióban 1 948 922 941  1 948 922 941 
Átmenetileg támogatott régióban    

Ö
ss

ze
-

se
n 

Mindösszesen 1 948 922 941  1 948 922 941 
 
A Közösség alapjaiból származó források kategóriánkénti hozzájárulása az operatív programhoz az 1. sz. mellékletben található. 
 



66..  NNAAGGYYPPRROOJJEEKKTTEEKK  IINNDDIIKKAATTÍÍVV  LLIISSTTÁÁJJAA  

Az operatív program keretében a strukturális alapok és a Kohéziós Alapra vonatkozó általá-
nos szabályokról szóló 1083/2006/EK rendelet 39. cikke értelmében nagyprojektnek minősülő 
beruházás megvalósítását jelenleg nem tervezzük. 
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1. sz. melléklet: 
 
 

A Közösség alapjaiból származó források kategóriánkénti hozzájárulása 
az operatív programhoz 

 
 
 
Az OP CCI száma: 2007HU161PO008 
Az operatív program neve: Társadalmi infrastruktúra operatív program 
Az adatok euróban, folyó áron értendők. 
 
 
 
1. dimenzió: Prioritási téma 
 

Kód euró 
2 42 986 068 
11 107 465 170 
13 21 493 034 
59 90 180 562 
60 22 545 141 
65 82 793 272 
72 208 467 399 
73 21 493 034 
75 171 944 273 
76 976 204 587 
79 133 189 176 
85 63 145 103 
86 7 016 122 
Összesen: 1 948 922 941 
 
 
2. dimenzió: A finanszírozás formája 
 

Kód euró 
1 1 948 922 941 
Összesen: 1 948 922 941 
 
 
3. dimenzió: Területi megoszlás 
 

Kód euró 

00 70 161 225 
1 1 001 746 392 
5 877 015 324 
Összesen: 1 948 922 941 



2. sz. melléklet: A TIOP indikátorai 
 
Indiká-

tor 
száma 

Indikátor neve 
Mér-
ték-

egység
Bontás Bázis év Bázis évi 

érték 
Célérték 

éve Célérték Forrás Megjegyzés 

Átfogó cél                 

 A munkaerő-piaci részvétel növelése         

1 A munkaképes korú (15-64 éves) né-
pesség aktivitási rátája 

% Nem 2006 62% 2013 65,7% KSH - 
Munkaerőfelmérés 
(MEF) 

  

2 A munkaképes korú (15-64 éves) lakos-
ság foglalkoztatási rátája 

% Nem 2006 57,3% 2013 61,1% KSH - 
Munkaerőfelmérés 

Kontextus indikátor. 

Specifikus célok                 

  A humán infrastruktúra területi 
egyenlőtlenségeinek javítása 

                

 Eredmény indikátorok:         
 3 Az internettel és IKT-eszközökkel 

felszerelt tantermek 1000 diákra jutó 
számának növekedése és a kistérségi 
szinten mért különbségeinek (szóródás) 
csökkenése  

db, S.D.   2006   2013   OKM Statisztika Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

 Hatás indikátorok:         
 4 A szakrendelés kapacitás-kihasználtsága 

(10 ezer lakosra jutó szakrendelési 
esetszám) regionális és kistérségi ki-
egyenlítődése  

eset   2007   2013   Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 

Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

 5 A munkaerő-piaci szolgáltatásokat 
igénybe vevők arányának növekedése a 
hátrányos helyzetű kistérségekben  

%   2006   2013   Végrehajtáshoz 
kapcsolódó célzott 
adatfelvétel 

Új adatfelvétel szükséges a bázis- 
és célértékek meghatározásához, 
azok 2008-ban, az első végrehajtá-
si jelentésben kerülnek prezentá-
lásra. 

  A humán közszolgáltatások haté-
konyságának növelése, átfogó reform-
juk elősegítése 

                

 Eredmény Indikátorok:         
6 Kistérségi együttműködésben, önkor- %  Általános 2006   2013   OKM Statisztika Külön számítások szükségesek a 
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mányzati társulásban működő iskolák-
ban tanuló diákok aránya  

iskola, 
óvoda 

bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

 Hatás indikátorok:         
7 A vállalatok által bejelentett munkaerő-

igények kielégítésének átlagos hossza  
nap   2006 36% 2013 25% Állami Foglalkozta-

tási Szolgálat 
  

nap 12 hónapnál 
rövidebb 
ideje állás-
talanok 

2007   2013   Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 

Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

8 A bejelentett járulékfizető állás nélkül 
töltött idő átlagos hossza a (nem nappali 
tagozatos tanuló, nem dolgozó, nem 
gyesen lévő és nem nyugdíjas) munka-
képes korúak körében (12 hónapnál 
hosszabb és 12 hónapnál rövidebb ideje 
állástalanok csoportjaira bontott átla-
gok)  

nap 12 hónapnál 
hosszabb 
ideje állás-
talanok 

2007   2013   Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 

Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

9 100 000 lakosra jutó kórházi elbocsátá-
sok számának csökkenése, 
hospitalizációs index  

%   2007   2013   Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 

Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

Prioritási tengelyek                 

  1.) Az oktatási infrastruktúra fejlesz-
tése 

                

 Output indikátorok:         
10 Megfelelő IKT-berendezéssel (definí-

ció: interaktív tábla és hozzátartozó 
munkaállomás) felszerelt tantermek 
száma  

db programtí-
pus, telepü-
léstípus 

2007   2013 35000 OSAP, Oktatássta-
tisztikai felmérés 

Külön számítások szükségesek a 
bázis- és célértékek meghatározá-
sához, azok 2008-ban, az első 
végrehajtási jelentésben kerülnek 
prezentálásra. 

11 Felsőoktatási aktivitásra, kutatásra 
alkalmas, korszerű komplex terek (a 
program keretében felújított, illetve 
újonnan épített) mennyisége  

négyzet-
méter 

  2007 0 2013 100000 OKM Statisztika   

 Eredmény indikátorok:         
12 A számítógépet használó tanulók aránya 

az iskolákban  
%   2006 68,1% 2013 95,0% OKM Statisztika   

13 Közművelődési intézmények nem-
formális, informális képzésein résztve-
vők száma  

fő   2004 10800000 2013 13500000 Közművelődési 
Statisztika 
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14 Könyvtári távhasználatok száma  db   2005 24100000 2013 38000000 Kulturális Statiszti-
ka 

  

15 Műszaki, matematika vagy egyéb ter-
mészettudományos diplomával rendel-
kezők 1000 főre jutó száma a 20-29 
éves korosztályban  

fő   2005 5,1 2013 6,5 EUROSTAT   

% 6. évfolyam 2004 20% 2013 20% Országos Kompe-
tenciamérés 

Cél: csökkenjen az iskolafokozatok 
közötti különbség. 

% 8. évfolyam 2004 24% 2013 20% Országos Kompe-
tenciamérés 

  

16 Iskolák és iskolafokozatok közötti 
szegregáció indexe (az iskolai átlagos 
teljesítmény és a tanulók egyedi olvasá-
si-szövegértési teljesítménye között 
megfigyelt kapcsolat erőssége - a tanu-
lók egyedi olvasási-szövegértési ered-
ményei szóródásában az iskolák átlagos 
eredményei által magyarázott rész) 

% 10. évfo-
lyam 

2004 48% 2013 30% Országos Kompe-
tenciamérés 

  

 2.) Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése 

                

 Eredmény indikátorok:         
17 Mentéshez szükséges feltételek kiépülé-

sével a mentés által 15 percen belüli 
elérhető lakosság arányának növekedése 

%   2007 78,9% 2013 90% Végrehajtáshoz 
kapcsolódó adatfel-
vétel 

  

18 Az aktív fekvő- és járóbeteg-
szakellátást hozzáférési standardokon 
belül el nem érő települések száma  

db   2007   2013   ESKI Külön számítások szükségesek a 
bázisérték meghatározásához. Cél 
a bázisértékhez képes megvalósuló 
50%-os csökkenés. A bázis- és 
célértékek 2008-ban, az első vég-
rehajtási jelentésben kerülnek 
számszerűsítésre. 

19 Súlyponti kórházak kiemelt feladatok 
ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak 
hozzáférési standardoknak megfelelő 
elérhetősége  

%   2007 80% 2013 95% OEP - ESKI   

20 Intézményközi informatikai rendszerbe 
bevont egészségügyi szolgáltatók száma 

db   2007   2013   Végrehajtáshoz 
kapcsolódó adatfel-
vétel 

Külön számítások szükségesek a 
bázisérték meghatározásához 
(HEFOP 4.4. intézkedés kedvez-
ményezettjei). Cél a bázisértékhez 
képes megvalósuló 50%-os növe-
kedés. A bázis- és célértékek 2008-
ban, az első végrehajtási jelentés-
ben kerülnek számszerűsítésre. 

21 Digitalizált képalkotó eljárások arányá-
nak növekedése a diagnosztikában  

%   2005   2013 50% Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 

Külön számítások szükségesek a 
bázisérték meghatározásához, az 
2008-ban, az első végrehajtási 
jelentésben kerül prezentálásra. 
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 22 Rosszindulatú daganatos megbetegedé-
sek okozta standardizált halálozási 
arányszám  

fő   2005 32507 2013 30882 KSH   

  3.) A munkaerő-piaci részvételt és a 
társadalmi befogadást támogató 
infrastruktúra fejlesztése 

                

 Output indikátorok:         
23 Korszerűsített szociális és gyermekvé-

delmi intézményi férőhelyek száma  
db 
(intéz-
mény) 

  2007 0 2013 9000 Egységes Monitor-
ing Információs 
Rendszer (EMIR) 

  

 Eredmény indikátorok:         
% 25 év alatti-

ak 
2005 24,6% 2013 19% ÁFSZ   24 Új kezdés kombinált indikátora (a 6/12 

hónapja regisztrált munkanélküliek 
közül azok aránya, akik nem részesültek 
munkaerő-piaci szolgáltatásban) % 25 évesek, 

vagy idő-
sebbek 

2005 19% 2013 15% ÁFSZ   

25 TISZK-ben tanulók aránya az összes 
szakképzésben résztvevő tanulóhoz 
viszonyítva 

%  2007  2013 50% SZMM és OKM Külön számítások szükségesek a 
bázisérték meghatározásához, ez 
2008-ban, az első végrehajtási 
jelentésben kerül prezentálásra. 

26 Akadálymentes központi fenntartású 
közszolgáltatások aránya 

%  2005 40% 2013 100% SZMM   

 A Társadalmi infrastruktúra operatív 
program lebonyolításának finanszíro-
zása (technikai segítségnyújtás) 

        

27 A támogatott projektek megvalósulásá-
nak aránya – az eldöntött (pozitív támo-
gatási döntés) fejlesztések és a tényle-
gesen (lezárt projektekben) megvalósí-
tott fejlesztések aránya 

%    2015 100%   

 
 
 


