1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA
1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás
„A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban a GDP 0,6%-ának megfelelő mértékű költségvetési kiigazítást.”
2.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi szektor
„Tegyen intézkedéseket a reálgazdaság rendes hitelezésének helyreállítása érdekében, és szüntesse meg a piaci alapú portfóliótisztítás akadályait, továbbá csökkentse jelentősen a bankszektorban megnövelt állami tulajdonból fakadó függő kötelezettségekhez kapcsolódó kockázatokat.”

Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tömör bemutatása

1.

A
garanciavállalás
adminisztratív terheinek
mérséklése

A 2016-ban kivezetésre kerülő NHP-val párhuzamosan szükség van olyan
ösztönzőkre, melyek a piaci alapú hitelezés újraindulását támogatják. Az
átmeneti időszakban a kkv-hitelekhez kapcsolódó kockázatmegosztás érdemi
jelentősségel bír, ezért folyamatban van az állami garanciavállalással és beváltással kapcsolatos szabályozás finomhangolása, szoros konzultációban az
érintettekkel.

A további lehetőségek vizsgálata és ütemezése folyamatban van.

A forrásigény felmérése folyamatban van.

A bankok hitelezési hajlandóságának ösztönzésén
keresztül a hitelezés élénkülése várható.

2.

A
magáncsőd
intézményének
finomhangolása

A magáncsőd intézménye a bankok portfóliótisztításához járul hozzá, ugyanakkor
a 2015 őszén beindult program tapasztalatait hasznosítva a program
újragondolása, finomhangolása szükséges.

A további lehetőségek vizsgálata és ütemezése folyamatban van.

A program hazai forrásból van finanszírozva.

A program célja a lakossági nem teljesítő portfólió
csökkenése.

3.

Az
állam
többségi
részesedéseinek
csökkentése a

Az EBRD-megállapodásnak megfelelően a Kormány vállalta a többségi banki
részesedéseinek leépítését. Ennek érdekében 2016-ban várhatóak lépések.

2016-ig az MKB és Budapest Bank eladása várható. A további lehetőségek
vizsgálata és ütemezése folyamatban van.

Nincs forrásigénye az intézkedésnek.

A bankok működésének racionalizálását követően
egészségesebb alapokon folytathatják működésüket.

Végrehajtás státusza, további ütemezése

Forrásigény, és az igénybe vett hazai,
illetve uniós források megjelölése

Várt hatások leírása
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3.sz. Országspecifikus ajánlás: Üzleti környezet
„Mérsékelje a vállalatokat terhelő, torzító hatású ágazati különadókat; szüntesse meg a piacra lépés indokolatlan akadályait a szolgáltatási ágazatban, ideértve a kiskereskedelmi ágazatot is; csökkentse az alacsony jövedelmű munkavállalókat terhelő adóéket, többek között az adóterheknek a növekedésre
nézve kevésbé torzító területekre történő átterelése révén; folytassa az adókijátszás elleni küzdelmet; csökkentse a megfelelési költségeket és javítsa az adóbeszedés hatékonyságát. Erősítse meg a közbeszerzési rendszer versenyt ösztönző és az átláthatóságot előmozdító struktúráit, és fejlessze tovább a
korrupció elleni küzdelem keretét.”

Az adóteher és –adminisztráció mérséklését célzó intézkedések

4.

Az
csökkentése

adóteher

a)
A
bankadó
csökkentése a hitelezés
ösztönzése érdekében

b)
Munkahelyvédelmi
Akció
c)
Az
csökkentése

5.

szja-kulcs

A Kormány-EBRD-megállapodás értelmében a pénzügyi szervezetek
különadójának a hitelintézeteket érintő mértéke a korábbi 0,53%-ról 2016-ban
0,24%-ra csökkent, az adó alapja maradt a 2009. évi módosított mérlegfőösszeg.

2015 júliusától a mezőgazdasági munkakörben dolgozókra is kiterjesztésre került
a Munkahelyvédelmi Akció.

A személyi jövedelemadó kulcsa 2016. január 1-től 16%-ról 15%-ra csökkent

2016. január 1-jétől csökkent az adókulcs. A kormány a 2017-re érvényes
bankadó-szabályozást 2016 első felében, a 2017. évi költségvetéssel
párhuzamosan tervezi benyújtani az Országgyűlésnek. 2019-től az adókulcs
további közelítésére kerül sor a főbb európai benchmarkokhoz.

2016-ban 70 milliárd forint bevételkiesést
várunk.

A bankadó csökkentése érdemben hozzájárul a
bankrendszer jövedelmezőségének biztosításához.
Ennek
következtében
javulhat
a
bankok
tőkehelyzete, ami a kínálati oldalon lökést adhat a
hitelezésnek, a hitelezés újbóli felfutásához azonban
szükség lesz egy egészséges hitelkeresletre is.

Az Akció 2015. július 1-től kiterjesztésre került.

A
Munkahelyvédelmi
Akció
teljes
forrásigénye 2016-ban várhatóan 133,5 139,5 milliárd forint

A foglalkoztatás ösztönzése
mezőgazdaságban

2016. január 1-jén lépett életbe az új szja-kulcs.

2016-ban: 120 milliárd forint

és

fehérítése

a

Az adóteher csökkenése miatt a lakossági fogyasztás
növekedése.
Az intézkedés mintegy 4 millió magánszemélyt érint.

d) Az szja családi
kedvezménye
mértékének növelése

2016-tól a kétgyermekes szülőknek juttatható családi adókedvezmény mértékét
fokozatosan megemelésre kerül úgy, hogy az 2019-re megduplázódjon.

2016. január 1-től a kedvezmény mértéke gyermekenként 12500 forintra
emelkedett a kétgyermekes szülők esetében.

A családi kedvezmény teljes forrásigénye
2016-ban várhatóan 257-261 milliárd forint

A kétgyermekes családok adóterhének csökkenése
miatt a lakossági fogyasztás növekedése

e) A sertés-tőkehúsok
áfakulcsának
csökkentése.

5%-ra csökkent a sertéstőkehúsok értékesítésére alkalmazandó áfakulcs.

2016. január 1-től 5%-ra csökkent az áfakulcs

2016-ra a becsült bevételkiesés 25 milliárd
forint

Az intézkedés hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez

f) Az internet-hozzáférés
áfájának csökkentése

Az internet-hozzáférés áfája 18%-ra csökken

2017. január 1-től csökken az áfakulcs mértéke.

2017-re becsült bevételkiesés 12-13 milliárd
forint.

f) Az internet-hozzáférés áfájának csökkentése

g) Az éttermi étkezés
áfájának csökkentése

Az éttermi étkezés áfája 2017-től 18%-ra, 2018-tól 5%-ra csökken

2017-re becsült bevételkiesés 8-9 milliárd
forint.

g) Az éttermi étkezés áfájának csökkentése

h) A tej, a tojás és a
baromfihús
áfájának
csökkentése

A tejre, a tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfa kulcs 5%-ra csökken

2017. január 1-től csökken az áfakulcs mértéke.

i) A cafeteria-rendszer
átalakítása

A Kormány tervei között szerepel a cafeteria-rendszer átalakítása

2017. január 1-től átalakul a cafeteria-rendszer

-

i) A cafeteria-rendszer átalakítása

j) A hitelintézeti járadék
eltörlése

A devizahitelezés problémájának megoldása után a hitelintézeti járadék
fenntartása a továbbiakban nem indokolt

2017-től eltörlésre kerül a hitelintézeti járadék

2017-re becsült bevételkiesés 5,7 milliárd
forint.

j) A hitelintézeti járadék eltörlése

2017. január 1-től 18%-re csökken az áfakulcs mértéke.
2018. január 1-től 15%-re csökken az áfakulcs mértéke.

h) A
tej, a tojás és a baromfihús áfájának
csökkentése

Az
adómegfelelési
költségek csökkentése
és
a
beszedés
hatékonyságának
javítása
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A következő években a szolgáltató szektorok egy részére is kiterjed az online
pénztárgépek kötelező használata (mintegy 30 ezer új pénztárgép).
a) Online pénztárgépek
használatának
kiterjesztése

2016. szeptember 30-tól a gépjármű-javítási, karbantartási; a gépjárműalkatrészkiskereskedelmi; a motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási; a plasztikai
sebészeti; a táncterem, diszkó működtetési; ruházati tisztítási szolgáltatás; a
fizikai közérzetet javító; a testedzési tevékenység, valamint

A kiterjesztésre két lépcsőben, szeptember 30-át követően és 2017. január 1től kerülhet sor

2017. január 1-jétől a pénzváltási és a taxis személyszállítási tevékenység
vonatkozásában fog bővülni.

Az intézkedés hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez.

b)
Az
alapvetően
jogkövető
és
a
rosszhiszemű
adózók
megkülönböztetése az
adóeljárásokban

Az adózók újonnan bevezetett, kizárólag objektív feltételek vizsgálatán alapuló
minősítési rendszere szerint megkülönböztetésre kerülnek a „megbízható”
adózók és „kockázatos” adózók. Megbízható adózónak azok az adózók
tekinthetők, akik alapvetően jogkövetők, adókötelezettségeiket teljesítik.
A megbízható adózók kedvezményekben részesülnek, ami vonzóvá teszi a
megbízható adózói minőséget, illetve támogatja őket kötelezettségeik
teljesítésében. E körben kiemelendő az ellenőrzési határidő maximálása 180
napban, valamint az általános forgalmi adó kiutalási határidejének rövidítése
2017-től
75
napról
45
napra,
illetve
2018-tól
30
napra.
Kockázatos adózóknak minősíthetők azok, akiknek működése kimutathatóan
sérti az adójogszabályokat, nagy összegű adóhiányt, adótartozást halmoznak fel.
Ezen adózók szigorúbb szabályozás alá vonása valósul meg, rászorítandó a
jogsértőket a jogszabályok betartására.

Az intézkedés 2016. január 1-jén lépett életbe.

c)
Adóés
vámfolyószámla
integrációjánakmegvalós
ítása

2016-tól az eddig külön nyilvántartásban, azaz az állami adóhatóság, illetve a
vámhatóság által külön-külön vezetett nyilvántartásokban szereplő fizetési
kötelezettségek egy közös folyószámla- nyilvántartásba kerülnek. Ez lehetővé
teszi az egységes folyószámla-kezelést egy adózónál, akár adóigazgatási, akár
vámigazgatási eljárásról legyen szó.

Az intézkedés 2016. január 1-jén lépett életbe.

A
vállalkozások
csökkenése.

Az intézkedés 2016. január 1-jén és 2017. január 1-jén lép életbe.

A lakosság és a vállalkozások adminisztrációs
terheinek csökkenése.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezet kétfokúvá vált 2016. január 1-jével.
Az új adóeljárást szabályozó törvény tervezetét 2016. április 30-ig terjeszti az
NGM a Kormány elé.

Az adóbeszedés hatékonyságának növekedése.

d)
A
személyi
jövedelemadó
bevallásnak az állami
adóhatóság
általi
elkészítése

6.

A
gazdaságfehérítő
intézkedéseknek
köszönhetően a rendelkezésre álló előzetes
adatok alapján 2014-ben a GDP mintegy
0,6%-ának,
2015-ben
0,2-0,3%-ának
megfelelő összegben emelkedtek az
eredményszemléletű áfabevételek az előző
évhez képest. A 2015-ös hatásban már az
EKAER bevezetése is szerepet játszhatott.

Az
adóhatóság
szervezetrendszerének
átalakítása

adminisztrációs

terheinek

2016-tól azon magánszemélyeknek, akiknek kizárólag munkáltatótól származó
jövedelme van és nem vesz igénybe adókedvezményt, nem kell az szja
adóbevallást benyújtania, helyettük a dokumentumot az adóhatóság készíti el.
2017-től kezdődően az adóhatóság a rendelkezésére álló adatokból bevallási
tervezetet készít azoknak a magánszemélyeknek, akik ügyfélkapu regisztrációval
vagy más, erre a célra létrehozott, egyedi azonosításra képes elektronikus
felülethez hozzáféréssel rendelkeznek. Az ajánlat akkor válik a magánszemély
bevallásává, ha azt változatlan formában vagy kiegészítésekkel, módosításokkal
ellátva igazolható módon elfogadja.
2016. január 1-jével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete háromfokú
felépítés helyett 2 fokúvá vált. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatékonyabb,
átláthatóbb működése, az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése
érdekében az adózás rendjéről szóló törvényt újrakodifikáljuk.
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Az üzleti környzet javítását célzó intézkedések

7.

Bürokráciacsökkentés
A Kormány bürokráciacsökkentő törekvéseit több egymásra épülő
intézkedéscsomag és projekt valósítja meg. Az első bürokrácicsökkentési csomag
(A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törványmódosításokról
szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény) főbb elemeit az általános eljárási szabályok
felülvizsgálata, az ügyintézési határidők felülvizsgálata, az engedélyezési
eljárások felülvizsgálata és átalakítása, valamint az anyagi jogi szabályok
egyszerűsítése adja.

a)
Állami
rezsicsökkentés

A közigazgatási bürokráciacsökkentés jelen fázisa elsődlegesen azon eljárási
cselekményekre koncentrál, amikor az állampolgárok találkoznak az állammal. A
jövőben azonban a közigazgatás működési hatékonyságának javítása érdekében
sor kerül az állam belső bürokráciáját csökkentő módosításokra is.
Az intézkedések előkészítése már az Államreform Bizottság felállításáról szóló
1602/2014. (XI. 4.) Korm. Határozat elfogadását követően megkezdődött,
megvalósításuk pedig egészen 2018. december 31-ig tart.

b) Igényfelmérés és a
partnerség erősítése
a vállalati szektorban

c) A közigazgatás
szervezetrendszeréne
k racionalizálása

Az intézkedés az ügyféligények felmérésével a társadalmi partnerséget erősíti. Az
igényfelmérésbe legalább 500 vállalkozás kerül valamilyen formában bevonásra
(kérdőíves megkérdezés, strukturált mélyinterjú, interaktív igényfelmérő
műhelymunka), a felmérés eredménye alapján pedig olyan, a vállalkozások
valódi igényeire, problémáira választ adó fejlesztési javaslatcsomag kerül
kidolgozásra, mely vagy valamely bürokráciacsökkentő csomag részeként,
valamely fejlesztési projekthez kapcsolódva, vagy önállóan kerülhet
megvalósításra.

A központi hivatalok által ellátott feladatok jellemzően racionálisabban és
költséghatékonyabban elláthatóak ezen szint nélkül, kizárólag a fővárosi és
megyei kormányhivatalok, illetve a minisztériumok által, ezért a központi
hivatalok felszámolásra, ezzel párhuzamosan a kormányhivatalok megerősítésre
kerülnek. Az intézkedés eredményeként közelebb kerülhetünk egy optimális
szinthez is, amely a közszférában foglalkoztatottaknak a teljes foglalkoztatotti
népességhez történő arányát mutatja meg.

A törvénymódosítás során sor került az általánostól eltérő szabályok
felülvizsgálatára, és ennek eredményeként 70 törvényben 218 határidős
szabály módosításával mintegy 120 eljárás vonatkozásban csökkent az
ügyintézési határidő. Ezek egy részében a 30 napos ügyintézési határidő az
általános 21 napra csökkent, más részében a nagyobb időigényű ügytípusok
esetén irányadó hosszabb (60, illetve 90 napos) ügyintézési határidők
átlagosan 25%-kal csökkentek. Fontos változás, hogy a törvénymódosítás
értelmében 25, korábban engedélyhez kötött tevékenységet a jövőben a
hatóság felé tett bejelentés alapján lehet folytatni. A módosítás névjegyzékbe
való felvétellel, illetve a tevékenység végzésével kapcsolatos eljárásokat érint.
Az "állami rezsicsökkentés" keretében kidolgozott, a hatósági eljárások díját,
illetékét csökkentő vagy megszüntető módosítások 2016. január 1-jével
hatályba léptek, ezzel mintegy 3 milliárd forint megtakarítást eredményezve a
vállalkozásoknál. A módosítás következtében 7 olyan vállalkozásokat érintő
eljárás vált illetékmentessé, melyek összesített ügyszáma 2014-ben
meghaladta az 1 milliót.

Az intézkedés előkészítése folyamatban van, a vállalkozói egyszerűsítési
igények felmérése 2016 harmadik negyedévéig megtörténik.

Az "állami rezsicsökkentésre" a Kormány 10
Mrd Ft-ot különített el a 2016-os
költségvetésben, a többi intézkedés
forrásigénye a módosítási javaslatok
kidolgozását követően számszerűsíthető.
Az intézkedés megvalósítását közvetlenül
szolgáló projektek:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 - Hatósági eljárások
és hatósági jogalkalmazási gyakorlat
felülvizsgálata és egyszerűsítése (14,0 Mrd
Ft);
KÖFOP-2.3.5-VEKOP-16
A
vállalati
szektorhoz
kapcsolódó
közigazgatási
bürokrácia csökkentési program kidolgozása
(1,3 Mrd Ft)

KÖFOP-2.3.5-VEKOP-16
A
vállalati
szektorhoz
kapcsolódó
közigazgatási
bürokrácia csökkentési program kidolgozása
(1,3 Mrd Ft)

Az intézkedések pontos forrásigénye a
Kormány döntésének függvényében alakul.
Az intézkedés megvalósítási határideje 2016. július 1.

A bürokráciacsökkentési csomagok és projektek célja
a hatósági eljárások egyszerűsítése, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendő illetékek és díjak
csökkentése annak érdekében, hogy egyszerű, gyors
és hatékonyan működő közigazgatási eljárás keretei
között kelljen az ügyfeleknek a hatósági ügyeiket
intézniük, az állam szolgáltató jellege, és ezáltal
versenyképessége is erősödjön. A további
bürokrácicsökkentő projektek célja, hogy a
közigazgatási hatósági eljárások indokolatlanul
bürokratikus elemeit feltárja, megvizsgálja és
javaslatot tegyen azok megszüntetésére.

Az
intézkedés
megvalósítását
a
Miniszterelnökség által megvalósításra
kerülő KÖFOP projektek fejlesztései
támogatják.

Az intézkedés hatására bővül a közigazgatási
szolgáltatások szükségletalapú fejlesztését segítő
módszerek, valamint a döntés-előkészítésbe és
szolgáltatásfejlesztésbe bevont gazdasági szereplők
száma.
A vállalati szektor javaslatai alapján kidolgozott
bürokráciacsökkentési intézkedések lehetővé teszik,
hogy az üzleti tevékenységet korlátozó bürokrácia az
ügyfelek által érezhető módon csökkenjen, és
egyúttal javuljon a közigazgatási szolgáltatások
megítélése.
A központi közigazgatás szervezetrendszerének
racionalizálása kiemelten a vállalkozásokat fogja
pozitívan érinteni, hiszen a központi hivatalok
elsőfokú ügyeinek jellemzően ők az ügyfelei.
Esetükben az adminisztratív terhek csökkentése az
ügyek gyorsabb és hatékonyabb, illetve a
székhelyükhöz közelebbi intézését fogja jelenteni.
Hátrányosan
a
központi
hivatalok
azon
foglalkoztatottait érintheti, akik nem kerülnek
jogutódlással valamely más szervhez, róluk viszont a
kormányzat a Karrierhíd intézkedések bevezetésével
kíván gondoskodni.

A járások megerősítése az állampolgárokat, az
ügyfeleket fogja pozitívan érinteni, akiknek az ügyei
intézéséhez nem kell a megyeszékhelyre vagy a
fővárosba utazniuk, hanem helyben, a járási
hivatalokban tudnak majd ügyeket intézni.
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8.

Képesítési
követelmények
egyszerűsítése

Több éven át tartó felülvizsgálat eredményeként az ipari, kereskedelmi és
turisztikai tevékenységekhez tartozó képesítési követelmények közül 29
megszünt, 96 hatályosodott, további 39 pedig egyszerűsödött 2015 első felében.

Az intézkedés a 17/2015 (V. 19.) NGM rendelet hatályba lépésével keült
végrehajtásra..

A beavatkozás nem igényelt külön forrást.

Az eltörlésre javasolt képesítésekkel érintett csoport
létszáma 10 és 15 ezer fő közé becsülhető. Évi 5%-os
létszámnövekedést feltételezve a megszüntetésre
kerülő képesítések következtében éves szinten
hozzávetőleg 500-700 fő mentesül az általa betölteni
kívánt pozícióhoz rendelt képesítés megszerzésének
követelménye alól. 200.000 Ft-os átlagos képzési
költséget feltételezve közvetlenül 100 és 150 millió
forint közötti megtakarítást eredményez mindez a
vállalkozások számára. Ehhez adódik hozzá a
jogszabályi környezet átláthatóságának növelése
érdekében egyszerűsítésre javasolt képesítési
követelmények irritációcsökkentő hatása.

A projektek tisztán európai uniós támogatásból
valósulnak meg, az intézkedésnek tehát hazai
költségvetési
forrásigénye
nincs.
A 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló források meghirdetésének
határideje 2017. június 30.

9.

10.

Kisés
középvállalkozások
versenyképességéne
k javítása

Egyszerűsítések
a
kiskereskedelemben

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását célzó fejlesztések
fókuszáltan, kiemelt ágazatokban, térségekben működő, valamint egyes speciális
életszakaszban (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) és élethelyzetben (pl.
beszállítóvá válás, külpiacra lépő) lévő vállalkozások differenciált támogatása
által kerülnek megvalósításra. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés kizárólag a már
meglevő infrastrukturális szolgáltatások bővítésére, a minőségi színvonal
emelésére fókuszál. A hálózatok és klaszterek támogatása elsősorban a
működési múlttal rendelkező, illetve Akkreditált Klaszter címmel rendelkező
együttműködésekre helyezi a hangsúlyt. Továbbá újszerű az országos
mentorhálózat kialakítása, mely komplexen kezeli a vállalkozások számára
szükséges szolgáltatások rendszerét a speciális vállalkozói csoportok, így a fiatal
és a női vállalkozások esetében, melynek központi eleme a vállalkozói
mentorálás.

A kereskedelem terén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény által a magyar
jogba átültetett a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján megtörtént a
kereskedelmi tevékenység végzési feltételrendszerének liberalizációja. Ezt
folytatta
a
közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény és a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel
összefüggésben
egyes
kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi
jogszabályokban a bürokratikus terhek enyhítése. Ennek nyomán a szűk körben
megmaradó engedélyezési rendszert 25 esetben váltotta fel bejelentési
kötelezettség. Így például az utazásszervezés és –közvetítés, ingatlanbecslés,
értékbecslés, nemesfém-kereskedelem, szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos egyes eljárások esetében.

Jelenleg a 2014-es támogatási időszakról rendelkezünk részletes adatokkal: a
GINOP-1.2.1-14 konstrukcó keretében 1035 projekt érkezett be összesen
42.674.663.113 Ft támogatási igényre, amelyből 656 projekt került
támogatásra összesen 27.352.623.547 Ft értékben.
A GINOP-1.3.1-14 konstrukció keretében 128, összesen 833.687.710 Ft
összegre benyújtott pályázatból 73 került támogatásra összesen 473.354.101
Ft értékben.

2015 során a GINOP 1.21. és 1.2.2. kapacitásbővítés támogatására
irányulókonstrukciókban 3548 kérelem érkezett be 202 Mrd Ft összegre, míg a
GINOP 1.3.1. mikro- kis és középvállalkozások piacra jutását elősegítő
konstrukciókban 449 támogatási kérelem érkezett az Irányító Hatósághoz,
összesen 4,6 Mrd Ftösszegben. A 2015-ben megjelent pályázati felhívások
elbírálása jelenleg folyamatban van.

Az intézkedések megvalósultak.

2016. évben a GINOP 1. prioritása keretében
37,22 milliárd forint keretösszegben kerülnek
meghirdetésre új pályázati kiírások. Mindezek
mellett a 2015-ben meghirdetésre került
pályázatok továbbra is nyitva állnak, továbbá
megtörtént a kkv-k termelési kapacitásainak
bővítése
felhívás
65
milliárd
forintos
keretösszegének 105 milliárd Ft-ra, valamint a
kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
konstrukció 2015. évi 40 milliárd forintos
keretösszegének 60 Mrd Ft-ra történő emelése.
GINOP 8-as prioritása biztosítja az ehhez kapcsoló
pénzügyi eszközöket, amelynek 2016. évi kerete
190 milliárd forint. amelyből 44 milliárd Ft sima
hitel, 115 milliárd Ft-ot a kombinált termékek
visszatérítendő lába tesz ki , továbbá 10 milliárd
forint viszontgarancia és 21 milliárd forint
kockázati tőke formájában kerül meghirdetésre.
Az Élelmiszeripari középvállalatok komplex
beruházásainak
támogatása
kombinált
hiteltermékkel konstrukció keretösszege: 40
milliárd Ft visszatérítendő, és 22 milliárd Ft vissza
nem térítendő forrásból tevődik össze.

Az intézkedés nem igényelt külön forrást.

Az intézkedések célja vállalkozói ismeretek
átadása, terjesztése, a támogató üzleti
infrastruktúra fejlesztése, elérhetővé tétele, a
kkv-k kapacitásainak bővítése, piacra jutásának
elősegítése, hálózatosodás, együttműködés
ösztönzése, beszállítói kapcsolatok erősítése,
kkv-k beszállítói pozícióinak erősítése.

Az intézkedés hatására egyszerűbbé és gyorsabbá,
valamint
olcsóbbá
is
vált
meghatározott
kereskedelmi tevékenységek folytatása.

5

A piaci verseny erősítése a közbeszerzések kapcsán

11.

12.

13.

A
jogalkalmazás
hatékonyságát segítő
intézkedések

a)
Útmutatók
közzététele az új
közbeszerzési törvény
szabályaira tekintettel

A 2015. november 1-jén hatályba lépett, mindhárom közbeszerzési irányelvet
átültető, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvénnyel (a továbbiakban: új
Kbt.) kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekben az egységes jogértelmezést,
jogalkalmazást elősegítő útmutatók kiadására, és ezeknek a Közbeszerzési
Hatóság honlapján átláthatóbb rendszerben történő közzétételére kerül sor.
Emellett az új Kbt. gyakorlatát ismertető összefoglalók, illetve felhívás- és
dokumentáció minták - melyek a www.palyazat.gov.hu weboldalon a
„Közbeszerzési segédanyagok” link alatt találhatók - a kialakuló gyakorlat alapján
folyamatosan frissítésre kerülnek.

b) Korábban közzétett
összefoglalók
és
mintadokumentumok
folyamatos frissítése

Az uniós forrásból megvalósuló, uniós értékhatár feletti becsült értékű
árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések, valamint a 300 millió forint
becsült érték feletti építési beruházások ex ante (folyamatba épített)
közbeszerzési-jogi ellenőrzését végző Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (a
továbbiakban: KFF) gyakorlatát ismertető összefoglalók kerültek közzétételre a
palyazat.gov.hu weboldalon. Ezek az összefoglalók az új Kbt.-re tekintettel
kialakuló gyakorlat alapján folyamatosan frissítésre kerülnek. Ugyancsak
közzétételre kerültek a palyazat.gov.hu weboldalon a „Közbeszerzési
segédanyagok” link alatt az Akciótervben vállalt felhívás- és dokumentáció
minták. Ezek kiegészítésre kerültek rövid leírásokkal és tartalmazzák, hogy a
kedvezményezetteknek mely lényeges feltételeket kell figyelembe venniük,
amikor egy adott eljáráshoz dokumentumokat készítenek (kötelező rész).
Tartalmaznak továbbá ezen követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás
ajánlati felhívásának kitöltésére vonatkozó példákat is. Ezen dokumentumoknak
az új törvény alapján történő frissítésére ugyancsak sor kerül.

c) Az új közbeszerzési
szabályozás egységes
értelmezését
elősegítő
konferenciák,
workshopok
szervezése

A Miniszterelnökség az új Kbt. bemutatására és az egységes jogalkalmazás
elősegítésére konferenciákat, workshopokat szervezett, illetve szervez a
kedvezményezettek, az uniós pénzfelhasználást támogató intézményrendszer
szereplői és a közbeszerzési szakértők számára.

Elektronikus
közbeszerzési
rendszer
bevezetésének
előkészítése

Az új Kbt. központosított közbeszerzések esetében lehetőséget biztosít az
elektronikus út használatának kötelező előírására, más eljárásokban pedig bővíti
az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az e-közbeszerzés bevezetésének
előkészítése folyamatban van.

Felelős
akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadók
rendszerének
működtetése

Az új Kbt. bevezette a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
rendszerét a közbeszerzések szakmai színvonalának és a közbeszerzéseket
előkészítő szakemberek szakmai felelősségének növelése érdekében. A felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló
46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet átmeneti jelleggel szabályozza a szaktanácsadók
névjegyzékbe vételére vonatkozó követelményeket. A névjegyzékbe vett
szaktanácsadók a Miniszterelnökség által elbírált előzetes regisztrációval
tevékenységüket 2016. június 30-ig folytathatják. Az ideiglenes szabályozásra
figyelemmel szükséges az ezt követő időszakra vonatkozó szabályozás
kidolgozása.

A gyakorlati útmutatók kiadására legkorábban 2016. márciusban kerülhet sor.
már 19 különböző, a jogalkalmazást elősegítő útmutató áll rendelkezésre,
melyek az alábbi linken érhetőek el: http://www.kozbeszerzes.hu/jogihatter/a-hatosag-utmutatoi/
A Közbeszerzési Hatóság honlapja már 12 témában tartalmazza az érintett
szervezetek közös állásfoglalását. Ezek a következő linken érhetők el:
http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/kozos-allaspontok/

Az intézkedés elősegíti a közbeszerzések körében az
egységes jogértelmezést, jogalkalmazást, segíti a
KKV-k közbeszerzésekben való részvételét a
jogszabályok értelmezése révén, elősegíti a
közbeszerzésekben
felmerülő
tipikus
hibák
elkerülését és „best practice-ek” kialakítását.

Az új Kbt. alapján kialakuló gyakorlatra figyelemmel a dokumentumok
folyamatosan frissítésre kerülnek.

A KFF ellenőrzési gyakorlatát bemutató összefoglalók
és a felhívás- és dokumentációminták elősegítik az
egységes jogértelmezés és joggyakorlat kialakítását,
segítik az ajánlatkérőket és a közbeszerzési
tanácsadókat a közbeszerzési eljárások előkészítése
és lebonyolítása során, támogatják az átláthatóságot,
az egyenlő elbánást, és a „best practice-ek”
kialakítását.

Az intézkedés részben már megvalósult. További képzések, konferenciák
2016-ban is megrendezésre kerülnek, amelyekre a teljes országot érintően,
Budapesten kívül, különböző vidéki helyszíneken is sor kerül.

Az intézkedés elősegíti a közbeszerzések körében az
egységes jogértelmezést, jogalkalmazást, segíti a
KKV-k közbeszerzésekben való részvételét a
jogszabályok értelmezése révén, elősegíti a
közbeszerzésekben
felmerülő
tipikus
hibák
elkerülését és „best practice-ek” kialakítását.

Az intézkedés végrehajtása folyamatban van. A közbeszerzésekben az
elektronikus kommunikáció bevezetését központi beszerző szervek esetén
2017. április 18-ig, egyéb ajánlatkérők esetében pedig 2018. október 18-ig kell
kötelezővé tenni.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer jelentősen
hozzájárul a közbeszerzési eljárások adminisztratív
terheinek
csökkentéséhez,
hosszú
távon
költséghatékonyabb és átláthatóbb rendszer
működéséhez, a nyilvánosság és elérhetőség révén
segíti a KKV-k könnyebb hozzáférését a
közbeszerzésekhez.

Az új szabályozás elfogadására legkésőbb 2016. június végéig kerül sor.

A nagyobb értékű közbeszerzések (uniós értékhatár
feletti árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések
és 500 millió forint feletti építési beruházások)
lefolytatásához
szükséges
szakemberek
igénybevétele jelentősen növeli a közbeszerzések
szakmai
színvonalát
és
megerősíti
a
közbeszerzéseket előkészítő szakemberek szakmai
felelősségét.

6

Korrupcióellenes intézkedések
A korrupciós kockázatok felmérésének támogatására 2016 első félévében
feltérképezésre kerülnek azok a munkakörök és munkakörcsaládok, amelyeket a
korrupciós kockázatok fokozottan érintenek, azonosításra kerülnek az
igazságszolgáltatás működése során felmerülő korrupciós kockázatok, az Állami
Számvevőszék Integritás Felmérése pedig kiterjed a többségi állami tulajdonban
lévő gazdasági társaságokra is.
A munkáltató jogosultságok bővítése érdekében felülvizsgálatra kerülnek az
összeférhetetlenség bejelentésével és ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok,
és mindezek alapján elkészülnek az esetleg szükséges jogszabály-módosítási
javaslatok.

14.

Korrupciós
integritási
kockázatok
mérséklése

és

A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez fűződő munkajogi szankciók bevezetése
kapcsán javaslat készül a vonatkozó jogszabályok módosítására.
Az
összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok tárgyában végzett felmérésre az
„Összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, valamint a
fegyelmi eljárás tapasztalatai” című kutatás keretében kerül sor, melyet a
Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kara (NKE ÁKK) együtt készít. A kutatás az
NVSZ feladatai körében, a KÖFOP-2.2.3-VEKOP 16. „Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve
megelőzése érdekében” tárgyú projekt keretében, uniós finanszírozásból valósul
meg.
Felmérésre kerül, hogy mely hatósági döntések során automatizálhatóak a
döntések. A szabályozás úgy alakul át, hogy biztosítsa az irányítási, felügyeleti
jogosítványokkal bíró szerv évenkénti felülvizsgálatát azon jogorvoslattal nem
érintett, jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben, amelyekben nincs
ellenérdekű fél.
A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok átláthatóságát támogató
intézkedések keretében 2016 első felében felülvizsgálatra kerül a közzétételi
kötelezettség alá eső adatok köre, valamit az elektronikus közzétételre
vonatkozó szabályozás, megszületnek továbbá az ezekhez szükséges javaslatok
is. Elkészülnek a szabályozás-megfelelőségi rendszer bevezetéséhez szükséges
minimumkövetelmények, valamint javaslat készül az irányítási felelősségi
rendszer, továbbá az éves célmutatók teljesítésén alapuló teljesítményértékelési
szabályozás kialakítására.

15.

Az átláthatóság és a
társadalmi részvétel
erősítése

A költségvetés átláthatóságának javítását és a társadalmi részvétel ösztönzését
célozza többek között a megismerhető központi költségvetési adatok
közérthetőségének javítása a grafikus megjelenítés színvonalasabbá tételével és
az adatok naprakész elérhetőségét biztosító további intézkedésekkel. A
jogszabályok és stratégiai tervdokumentumok társadalmi egyeztetéséhez
felületként szolgáló felhasználóbarát elektronikus felületet is kialakításra kerül.
A második OGP Akcióterv keretében a helyi önkormányzatok átlátható
működésének támogatására a közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi
kötelezettséggel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából útmutató
készül – az útmutató népszerűsítését hét műhelymunka megtartása támogatja.

A korrupciós kockázatoknak fokozottan kitett munkakörök, illetve
munkakörcsaládok feltérképezése az NKP 4. a) alpont kapcsán a
Belügyminisztérium, valamint az NVSZ az Állami Számvevőszék bevonásával az
alpontban foglalt feladat végrehajtására módszertani útmutatót, illetve az
egységes végrehajtás elősegítése érdekében adatfelmérő táblázatot készített.
A Belügyminisztérium felkérte az államigazgatási szerveket, hogy ezek
segítségével a felmérést 2015. december 31-ig bonyolítsák le, majd azt a
Belügyminisztérium részére küldjék meg. A felmérés eredményeinek
összesítése és értékelése jelenleg zajlik. Az Állami Számvevőszék a
Belügyminisztérium és az NVSZ kijelölt munkatársaival, valamint a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
képviselőivel egyeztetve elkészítette továbbá a Korm. határozat 4. b)-c)
alpontjaihoz kapcsolódó útmutatót is, melyet 2015. december 9-én a
Korrupcióellenes Világnap alkalmából rendezett konferencián az Állami
Számvevőszék elnöke a Belügyminiszter részére átadott, ezt követően
közzététele is megtörtént.

A jegyzői hatáskörbe tartozó, ellenérdekű fél nélküli, jogorvoslattal nem
érintett államigazgatási ügyek évenkénti felülvizsgálatát célzó szabályozás
kialakítása (NKP 13. b) alpont) megtörtént: a Magyar Közlöny 2015. december
29-ei 207. száma kihirdette a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendeletnek a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő
intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról szóló 474/2015.
(XII. 29.) Korm. rendeletet.

Az Állami Számvevőszék Integritás Felméréséhez való csatlakozás
lehetőségének népszerűsítése (NKP 5. pont) vonatkozásában elmondható,
hogy a költségvetési szervek körében 2015-ben ötödik alkalommal elvégzett
Integritás Felmérésben minden eddiginél több (+1200), összesen 2557
költségvetési szerv vett részt. E számok egyértelműen mutatják, hogy egyre
több költségvetési intézmény tartja fontosnak, hogy a korrupciós kockázatait
azonosítsa, és ezekkel szembeni védelmi rendszerét megerősítse. A többségi
állami tulajdonú gazdasági társaságok körében az Integritás Felmérés 2015.
december 18-án megkezdődött és 2016. január 31-én lezárult. Az adatfelvétel
eredményeinek elemzése jelenleg zajlik.

Az NKP intézkedési terv és OGP akcióterv
feladatai végrehajtását támogató KÖFOP
projektek tervezése folyamatban van, a
KÖFOP 10.0 stratégiai dokumentum
célkitűzéseivel összhang álló projekt
koncepciót az NVSZ kidolgozta. Jelenleg a
pályázati kiírás előkészítése zajlik.

Az NKP a korrupció társadalmi jelenségének
visszaszorítását mindenekelőtt az állami szervezetek
működésébe vetett közbizalom erősítésével, a jogi
személyek, és a közpénzeket felhasználó szervezetek
jogszabályi
követelményeknek
megfelelő,
értékorientált működésének elősegítésével; az
állampolgárok
demokratikus
értékek
iránti
elköteleződésének
és
a
visszásságokkal,
törvénysértésekkel
szembeni
fellépésének
támogatásával; az ország versenyképességének és
nemzetközi megítélésének javításával; az Európai
Unió és hazánk pénzügyi érdekeinek védelmével; a
bűnelkövetők elleni határozott és eredményes
fellépés erősítésével látja megvalósíthatónak.

Az NKP intézkedései a fenti célkitűzések
támogatásával
hozzájárulnak
a
korrupció
jelenségének visszaszorításához.

Az
OGP
akciótervben
rögzített
kötelezettségvállalások az integráns működés
feltételeinek olyan irányú továbbfejlesztését teszik
lehetővé, amelyek a közigazgatás központi és helyi
szintjén is képesek az átláthatóság elvét biztosítani,
illetve garanciát jelentenek a közpénzek ésszerű és
jogszerű felhasználására.

A kísérleti projekt keretében megvizsgálásra kerül a nyílt szabvány
bevezetésének lehetősége az önkormányzati rendeletek és jegyzőkönyvek
kereshetőségének és feldolgozhatóságának javítása érdekében.
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A képzési rendszer továbbfejlesztésének egyik alapeleme a közszolgálati
tisztviselők, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vezetőképzési rendszereit
érintően a rendelkezésre álló tananyagok felülvizsgálata, és szükséges esetén
azok kibővítése korrupció-megelőzéssel kapcsolatos ismeretekkel.

16.

Képzés,
szemléletformálás

A közszolgálati tisztviselők számára kötelezővé válik, hogy a képzési időszak
során legalább egy, a korrupció-megelőzés témáját érintő képzésben részt
vegyenek.
Az állampolgárok és az önkormányzatok számára a korrupció-megelőzés és
integritás témáját népszerűsítő tréningcsomag kerül kidolgozásra, az
önkormányzatok számára továbbá legalább hét műhelymunka válik elérhetővé.
A közérdekű adatok önálló, proaktív közzétételében is egyértelmű támpontot
nyújtó, információszabadsággal kapcsolatos e-learning képzés indul az
államigazgatási és önkormányzati szervek továbbképzési programjában.

17.

Az
üzleti
tisztaságának
elősegítése

élet

Jelentés készült az üzleti élet tisztaságát elősegítő, nemzetközi szinten
működőképes megoldások tapasztalatain nyugvó jogintézményekről. Ezen túl
lezajlott a gazdasági verseny tisztaságát sértő magatartások visszaszorítása és az
etikus kultúra előmozdítása érdekében a jogi személlyel szemben alkalmazható
szankciók, valamint végrehajtásuk mechanizmusának, és a végrehajtásban
közreműködő szervek feladatainak felülvizsgálata.

Az NKP 15. b) alpontban meghatározott felülvizsgálati és frissítési feladatok
végrehajtása megkezdődött és jelenleg is zajlik a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, valamint a BM Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály
közreműködésével. A felülvizsgálat a Korm. határozatban jelzett szervek
tananyagai
tartalmi
felülvizsgálatán
túl
a
hallgatói
létszám,
követelményrendszer és az óraszám felülvizsgálatára is kiterjed.

Az NKP 15. c) alpontja alapján a korrupciómegelőzési témájú képzés
közszolgálati tisztségviselők számára történő kötelező előírására vonatkozó
jogszabály módosítás-tervezet társadalmi egyeztetése 2016. február 5-ei
határidővel lezajlott.

A gazdasági társaságok átlátható tulajdonosi szerkezete, és tágabb
értelemben az üzleti élet tisztaságának előmozdítása érdekében az NKP 10.
pontja fogalmaz meg feladatokat. Tekintettel azok szoros összefüggésére, a
feladat végrehajtásáért felelős tárcák arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
valamennyi, a 10. pontban megfogalmazott javaslatukat egy közös Kormányjelentésben foglalják össze. Ennek megfelelően a 10. b) alpontra vonatkozó
javaslat, melynek értelmében a kapcsolódó – pénzmosás elleni és adóügyi –
uniós aktusok átültetése során indokolt a tulajdonosi szerkezet átláthatóságát
biztosító intézkedések megtétele, beépítésre került a pont végrehajtására
készült kormány-jelentésbe.
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4.sz. Országspecifikus ajánlás: Foglalkoztatás
„Csoportosítsa át a közmunkaprogramra szánt költségvetési forrásokat az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációt előmozdító aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, továbbá javítsa a szociális segélyek és a munkanélküli-ellátások megfelelőségét és vizsgálja felül a támogatottak körét.”

Intézkedés
megnevezése

18.

Intézkedés tömör bemutatása

Végrehajtás státusza, további ütemezése

Forrásigény, és az igénybe vett hazai, illetve uniós források megjelölése

Várt hatások leírása

Közfoglalkoztatottak
munkaerőpiaci
integrációját
támogató
intézkedések
A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába" segítő központi
munkaerő-piaci
program
keretében
finanszírozott
elhelyezkedési juttatás ösztönzi a közfoglalkoztatottakat a
versenyszférában történő elhelyezkedésre.
a)
Elhelyezkedési
juttatás bevezetése

A támogatás megállapításának feltétele, a legalább napi hat
órás, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott
idejű munkaviszony létesítése. Az elhelyezkedési juttatás
összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén,
ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony
létesítése hiányában fennállt volna. (328/2015. (XI. 10.) Korm.
rendelet)

2016. 02.01 - 2016. 12.31.

Vonatkozó
szabályozás:
A közfoglalkoztatottak
elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.)
Korm.rendelet

A program összköltsége 3 milliárd Ft, amelyből 2,5 milliárd Ft a 2016. évet, 0,5 milliárd Ft a 2017es évet terheli a 2016. évi kötelezettségvállalások áthúzódó hatásaként. A program keretében
nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi, illetve 2017. évi központi kerete terhére.

A program 20 – 25 ezer fő
közfoglalkoztatott bevonását és a
versenyszférában
történő
elhelyezkedésének elősegítését célozza.

A jogszabály-módosítások nyomán:

b) Az elsődleges
munkaerőpiaci
elhelyezkedés
elősegítése

(1) A rövid időtartamú keresőtevékenység időtartama 90 napról
120 napra nőtt, amely időtartam alatt a közfoglalkoztatott
fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe. (2011. évi CVI.
törvény (Kftv.))
(2) A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól állásinterjún
való részvételhez. (Kftv.)

(1) 2015-ben 501 esetben szüneteltették
a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási
jogviszonyukat.
Az intézkedés végrehajtása folyamatos.

Az intézkedésnek nincs forrásigénye.

Az intézkedés végrehajtása folyamatos.

Az intézkedésnek nincs forrásigénye.

(3) Az állami foglalkoztatási szerv mind normál, mind pedig
egyszerűsített
foglalkoztatásba
közvetítheti
a
közfoglalkozatottat, és azt a közfoglalkoztatottak kötelesek
elfogadni. (1991. évi IV. tv)

c)
A
továbbfoglalkoztatás
támogatása

Az intézkedés nyomán a közfoglalkoztató vállalhatja, hogy a
közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő
közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből az általa
foglalkoztatott személyek meghatározott hányadának a
támogatás lejártát követő munkaviszony keretében történő
továbbfoglalkoztatását biztosítja. (375/2010. (XII. 31.) Korm. r.)

(3) 2015 során 1248 sikeres közvetítés
történt, 2016-ban pedig, tekintettel arra,
hogy ezen munkafolymat kiemelt
prioritásként van kezelve, magasabb
számok várhatóak.

Nő az elsődleges munkaerőpiacon
foglalkoztatottak száma.
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19.

Közfoglalkoztatottak
képzése

20.

Társadalmi
vállalkozások,
szociális
szövetkezetek
fejlesztése

a) Társadalmi
vállalkozások
ösztönzése

A program bővíti a hozzáférést a munkaerő-piaci keresleten
alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő képzési
programokhoz, (amelyek az állam által elismert szakképesítésre,
rész-szakképesítésre, szakképesítés-ráépülésre, munkakör vagy
munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák
megszerzésére, fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre,
egyéb képzésre és hatósági képesítések megszerzésére
irányulnak). A tervezett létszámra vonatkozóan a képzési
programok 61%-a OKJ vagy OKJ+hatósági szakképesítést nyújt,
26%-a egyéb szakmai (betanító) képzés, továbbá 12%-a egyéb
(pl. kompetenciafejlesztő) képzés, illetve 1%-a hatósági képzés.
A képzési programhoz kapcsolódó szolgáltatási elemként
mentori tevékenység biztosított annak érdekében, hogy a
képzés időszaka alatt a célcsoport tagjai képzési programjukat
sikeresen megvalósítsák. Pályaérdeklődés kérdőív segítségével a
résztvevő számára egyéni képzési terv készül.

az intézkedés időtartama: 2015. december 01.- 2018.
december 31.
2016 I. félévében mintegy 30 000 fő közfoglalkoztatott
felzárkóztatására, a szakképzés megkezdéséhez
szükséges kompetenciák fejlesztésére, és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések megvalósítására
nyílik mód. 2016. II. félévében további 25 000 fő
képzésbe vonása tervezett.

A képzésekre rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd Ft. (GINOP-6.1.1-15, "Alacsony
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" kiemelt projekt) míg a képzéshez kapcsolódó
közfoglalkoztatás forrásait a Belügyminisztérium biztosítja a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint NFA Start-munkaprogram előirányzatából.

A képzési programok célja, hogy növelje a
munkaerőpiacon
hátrányban
lévők,
köztük az alulképzettek foglalkoztatását
és segítse az alacsony iskolai végzettségű,
illetve szakképzetlen felnőttek képzésbe
vonását. 2016-2018. közötti években a
képzési programokba bevonni tervezett
létszám 85 000 fő (ebből 2016. évben 55
000 fő), amelyből 80 000 fő alacsony
iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett
általános iskolai végzettséggel rendelkező
(ISCED 1-2) munkavállalási korú felnőtt
személy,
aki
közfoglalkoztatási
jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll.

és

célú

b)
A
szociális
gazdaság fejlesztése,
a
szociális
szövetkezetek
támogatásával

A program célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások (melyek
ötvözik az üzleti valamint a társadalmi szempontokat)
foglalkoztatási kapacitásai fenntartható módon (a saját
bevételekre épülő, legalább részben önfenntartó működés)
erősödjenek, ezáltal segítsék az elsősorban hátrányos helyzetű
térségekben élő álláskeresők és inaktívak munkához jutását.
A pályázat keretében támogatható tevékenységek között
egyrészt a társadalmi vállalkozás piaci megjelenéséhez
kapcsolódó termékfejlesztési, előállítási tevékenységek,
infrastrukturális beruházások, marketing tevékenységek kapnak
hangsúlyos szerepet, másrészt a szervezet humánerőforrásának
fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatási, képzési tevékenységek,
és a foglalkoztatáshoz kapcsolódód átmeneti bértámogatás
költségei finanszírozhatóak.
A tervezett támogatási program elsősorban az értékteremtő
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek
foglalkoztatási képességének növeléséhez, profitorientált piaci
szereplővé válásához kíván ösztönzést és 3 éven átívelő,
csökkenő intenzitású támogatási konstrukcióval támogatást
nyújtani Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a
konkért pályáztatási eljárás lebonyolításáért felelős. Jelenleg
140 ilyen típusú szociális szövetkezet van.

2016. I. félévében kezdődik meg az intézkedés
végrehajtása. A 2016-ben fejlesztési programjuk
megvalósítását megkezdő társadalmi vállalkozások
2019. II. feléig hajthatják végre projektjüket az állami
támogatás felhasználásával. A GINOP a 2014 és 2020
közötti programozási időszak zárásáig biztosít
lehetőséget a teljes intézkedés végrehajtására.

Az intézkedés
december 31.

végrehajtásának

határideje

Az intézkedés költségigénye 6 Mrd forint, 2015 és 2018 között
Forrása: GINOP 5.1.2 és GINOP 5.1.3

Az intézkedés hatására bővül a szociális
gazdaság keretében működő társadalmi
vállalkozások száma, mely a hátrányos
munkaerőpiaci helyzetben lévő térségek
és csoportok esetében is hozzájárulhat a
foglalkoztatás bővüléséhez.
A program mintegy 3 500 hátrányos
helyzetű
munkavállaló
foglalkoztatásához,
gazdasági
aktivitásának elősegítéséhez járulhat
hozzá.

2016.

A pályázati felhívás tervezése, valamint a szakmai
egyeztetés jelenleg zajlik; a pályázati felhívás várható
megjelenése 2016. április 15.

A Start-munkaprogram előirányzatából szociális szövetkezet közvetlenül nem támogatható.
Tervezés alatt áll a szociális szövetkezetek finanszírozásához szükséges 10 milliárd forint a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény LXIII. fejezet (NFA) 8.
cím Start-munkaprogram előirányzatról átcsoportosítása az 1. cím, 1. alcím Foglalkoztatási és
képzési támogatások előirányzatára.

A pályázati felhívás kifejezetten a
közfoglalkoztatás alapjain megalakult
szociális szövetkezeteket támogatja.

A kiírásra 45 db pályázat érkezett be.
A program a 2016. évben tovább folytatódik.

c)
Közfoglalkoztatással
egybekötött szociális
földprogram

A közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram a
mezőgazdasági tevékenységre irányul, melynek célja az
önkormányzati intézmények ellátása, illetve a többlettermékek
esetleges feldolgozása, értékesítése. A program keretében
alkalmazott közfoglalkoztatottak a szabad kapacitás erejéig a
településen mutatkozó más helyi közösségi célú önkormányzati
feladatot is végezhettek. A A közfoglalkoztatással egybekötött
szociális földprogramban a roma nemzetiségi önkormányzatok,
a civil és egyházi szervezetek, és non-profit gazdasági
társaságok, szociális szövetkezetek is részt vettek 2015-ig.

A meghívásos pályázaton 31 pályázó nyújtott be
pályázatot mindösszesen 509 fő bevonásával. 25 aktív
pályázó vesz részt a 2015. évi szociális földprogramban.

A 2015. évi pályázati kiírás keretében támogatott
projekt megvalósítási időszaka: 2015. május 1 - 2016.
április 30. A program 2016. május 1-jétől legkésőbb
2016. október 31-ig valósul meg.
A 2016. évi meghívásos pályázati program került 2016.
március 31-én meghirdetésre. 18 szervezet, döntően
települési önkormányzat valósíthatja meg programját.

A Belügyminisztérium 623 millió Ft keretösszeget (2015. évre: 406,3 millió Ft; 2016. évre: 216,7
millió Ft) biztosított a 2016. április 30-ig tartó időszakra vonatkozóan a kormányhivatalok részére.
A közfoglalkoztatási támogatásra vonatkozó forrásokat a Belügyminisztérium decentralizált keret
formájában biztosította a kormányhivatalok részére. A BM a bérköltségeket (közfoglalkoztatási
bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100%-a) és a foglalkoztatásból eredő minimálisan
szükséges közvetlen költségeket finanszírozta.

A program hozzájárul a hátrányos
helyzetű emberek, elsősorban romák
megélhetésének,
életminőségének
javításához,
a
bevont
személyek
aktivizálásához,
foglalkoztathatósági
szintjük javításához, a területi hátrányok
mérsékléséhez,
a
fenntarthatóság
megteremtéséhez, a tervszerű, az
önellátási képesség és a termelés
kialakításához.
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21.

A közfoglalkoztatás
fenntartását,
célzásának javítását
támogató
intézkedéscsoport
Az intézkedés 2015. július 1-je és 2016. június 30-a
között valósul meg.
a)
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban (FHT)
részesülők arányának
növelése
a
közfoglalkoztatásban

b)
Hajléktalanok
közfoglalkoztatása

c) „Határozott idejű
bérleti
szerződés”
(HBSZ) programban
részt
vevő
álláskeresők
közfoglalkoztatása

22.

Az intézkedés hozzájárul a közfoglalkoztatás célzásánek
javításához. Cél a nyilvántartott álláskeresők között mért
szociális típusú, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT)
részesülők 2014. évi éves átlagos létszámának 25%-kal történő
csökkentése

A hajléktalanok integrációját segítő intézkedés, korábbi pilot
országos kieterjesztése. A komplex program állandó személyes
jelenléten alapuló mentor szolgáltatással, akkreditált
életvezetési képzéssel és egészségügyi ellátással egészül ki.

2015-ben a regisztrált álláskeresők havi átlagos száma
378 ezer fő volt, közülük a 2015. március-december
időszakot vizsgálva – havonta átlagosan 166 ezer fő
részesült
FHT-ban
a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak
kirendeltségein.
A tervezett érintett létszám 781 fő (a legszámosabb
programok Budapesten , Miskolcon , Szombathelyen és
Pécsett működnek).

A közfoglalkoztatáshoz kapcslódó
közfoglalkoztatási előirányzatából.

forrásokat

a

Belügyminisztérium

biztosítja

-

NFA

A közfoglalkoztatáshoz kapcslódó forrásokat a Belügyminisztérium biztosítja - NFA
közfoglalkoztatási előirányzatából. 2016-ban a támogatás összes tervezett költsége 1 Md 230
millió, 2017-ben 176 millió Ft.

Az intézkedés időhorizontja: 2016 március 1-2017.
február 28.

A HBSZ-program az abban részt vevő álláskeresők részére
biztosítja a közfoglalkoztatási programokba történő bevonás,
illetve a HBSZ-program időtartama alatti folyamatos
közfoglalkoztatás lehetőségét.

A feladat végrehajtása folyamatos.

Az adósság ledolgozásában a bérlőket a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Református
Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány által létrehozott
konzorcium, a Segítő Szervezet mentorai támogatják.

Országosan 439 szerződés megkötésére került sor. A
programban részt vevő munkaképes korú bérlők és
együttköltöző háztartási tagok száma 866 fő, közülük
315 fő nyilvántartott álláskereső.

(1488/2015. (VII. 21.) Korm. határozat)

A közfoglalkoztatáshoz kapcslódó forrásokat a Belügyminisztérium biztosítja a 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet szerint - NFA közfoglalkoztatási előirányzatából, a NET Zrt bevonásával.
A HBSZ programhoz kapcsolódóan megvalósuló közfoglalkoztatás önálló kerettel nem rendelkezik
az érintettek a HBSZ programtól függetlenül működő közfoglalkoztatási programokba
kapcsolódhatnak be.

A
legrászorultabb,
inaktív
réteg
rendszeres munkajövedelemhez jut a
munkaerőpiaci
reintegrációval.
Az
intézkedés kockázata, hogy az FHT-ra
való jogosultság szabályozása alapján
"újratermelődik" az FHT-s létszám.

A közfoglalkoztatásba bevont hajléktalan
álláskeresők munkaerő-piaci, szociális és
mentális helyzete javul, a program
lehetőséget
teremthet
a
nyílt
munkaerőpiacon
történő
elhelyezkedéshez
A munkajövedelem révén az érintettek
teljesíthetik
részletfizetési
kötelezettségüket.
A program sikeressége nagyban függ a
HBSZ-programban
részt
vevőket
támogató - a Segítő Szervezet által
koordinált - mentorok közreműködésétől.

ALMP eszközök
A program forrásigénye 102 Mrd Ft a konvergencia megyék, és 10,4 Mrd Ft a Középmagyarországi Régió tekintetében.

a)
"Út
munkaerőpiacra"

23.

a

Az állami foglalkoztatási szerv (Kormányhivatalok, Járási
Hivatalok) bázisán megvalósuló kiemelt projekt célja a 25 év
feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai
végzettségűek
foglalkoztathatóságának
javítása,
nyílt
munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának javítása, valamint a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése
azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és
készek munkát vállalni a versenyszférában.

Az intézkedés megvalósításának ütemezése:
Konvergencia
december 31.

megyék:

2015.

október

1.-2018.

Közép-magyarországi Régió: 2015. december 1. - 2018.
december 31.

A projektek 2016-ban megvalósuló részére a 2016. évi költségvetésben a Nemzeti Foglalkoztatási
Alapban a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozására rendelkezésre
álló előirányzat (LXIII. Fejezet, 14. cím, 4. alcím) nyújt fedezetet.

A GINOP 5.1.1 és VEKOP 8.1.1 programokat a vonatkozó, 2016. évi ÉFK-k tartalmazzák.
Az ÉFK-ban szereplőknek megfelelően, a projektek 2020-ig történő meghosszabbításával
párhuzamosan - a GINOP 5.1.1 projekt esetében 122 Mrd Ft-os, a VEKOP 8.1.1 projekt esetében
7,4 Mrd Ft-os - keretemelésre kerül sor 2016 folyamán.

A projekt a tervek szerint kb. 100 ezer
álláskereső,
inaktív
foglalkoztathatóságának
javításához,
szakképesítésének
megszerzéséhez,
elhelyezkedéséhez járul hozzá képzési és
foglalkoztatást
elősegítő
támogatás
nyújtásával, illetve a munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés
biztosításán keresztül.

Az
álláskeresők
ügyfélkategorizálási
rendszerének
országos bevezetése
és működtetése, az
intézményredszer
fejlesztése
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a)
A
Nemzeti
Foglalkoztatási
Szolgálat
működésének
és
szolgáltatásainak
fejlesztése, az EUREShálózat fejlesztése az
uniós
előírások
értelmében

Az intézkedés célja a stratégiai irányítás optimalizálása, a
koordinációs mechanizmusok átdolgozása. Ennek elemei:
fokozottabb egyeztetés a stratégiai célok tekintetében,
egységes teljesítményirányítási rendszer kialakítása a
minisztériumok között. A minisztérium és a megyei szint közötti
egyetlen kommunikációs útvonal biztosítása. Az ügyfeleknek
nyújtott szolgáltatások javítása érdekében horizontális elem
kerül kialakításra a NFSz működésében, amely az álláskeresők és
munkaadók problémáira teljeskörű választ képes adni. A
munkaerő szabad áramlásának elősegítéséért felelős EUREShálózat működése új uniós alapokra kerül 2016. első
negyedévében az új uniós szabályozás hatályba lépésével.

b) Profiling rendszer
bevezetése,
működtetése
és
továbbfejlesztése

2016-tól bevezetésre került az új országos, ügyfélkategorizálási
(profiling) rendszer a személyre szabott és hatékony
munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításának érdekében. Ennek
elsődleges célja, hogy az ügyfél objektív jellemzőit figyelembe
véve meghatározza azon szolgáltatások, támogatások,
munkaerőpiaci programok körét, amelyek hatékonyan tudják
segíteni az álláskereső elhelyezkedését, valamint az, hogy
azonosításra kerüljenek azon ügyfelek, akik részére a
közfoglalkoztatás lehet a javasolt eszköz.

c)
Nem
állami
szervezetek
munkaerőpiaci
szolgáltatásainak
támogatása,
tranzitfoglalkoztatási
programok
támogatása

24.

A nem állami szervezetek által biztosított munkaerőpiaci
szolgáltatások az NFSZ által nyújtott munkaerő-piaci
szolgáltatásokat kiegészítve segítik helyi szinten egy-egy
specifikus, hátrányos helyzetű célcsoport (az NFSZ ügyfélkategorizálási
rendszerének
3.
csoportjának
nem
közfoglalkoztatott tagjai; kb. 100 ezer fő) munkaerőpiaci
problémáinak kezelését. E szervezetek munkaerőpiaci
szolgáltatásai személyre szabott eléréssel segítik a formális
ügyintézéstől távol maradó csoportok munkaerő-piaci
beilleszkedését, gazdasági szerepvállalását.

2015. év második félévében sor került a magyarországi
állami foglalkoztatási szerv, az NFSZ értékelésére
(Benchlearning-folyamat). Az értékelés után készült
jelentés alapján az NFSZ fejlesztésére akcióterv készül,
amely
szerint
a
javasolt
szervezetfejlesztési
intézkedéseket végrehajtja a szervezet.

A szervezetfejlesztés részben a GINOP 5.1.1-15 és a VEKOP 8.1.1-15 tevékenységeinek keretében
zajlik.

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások
javítása
érdekében
bővül
az
álláskeresőknek és a munkáltatóknak
nyújtható szolgáltatások köre.

A továbbfejlesztés forrásigénye mintegy 180 millió forint (beleértve a tervezett módszertani,
informatikai, valamint a járási szakemberek képzését magába foglaló tevékenységeket).

Az intézkedés hozzájárul az aktív
munkaerő-piaci
eszközök
hatékony
felhasználásához,
eszközönként
a
célzottság növeléséhez.

EURES tevékenységek: 2016-2018

A profiling rendszer finomhangolása a 2016-os évtől
kezdődően folyamatosan történik. A rendszer
működésének részletes elemzése a 2016. év első feléve
során válik lehetségessé.

A januári elsődlegesen bevont célcsoport 590 ezer fő
volt (a munkaügyi szervezet jelenlegi ügyfelei, beleértve
a közfoglalkoztatásban lévőket is), a jelenlegi adatok
alapján azóta nagyságrendileg 54000 új kategorizálás
történt.

A támogatási időszak: 2016-2019

A forrásokat a GINOP 5.1.5. és VEKOP 8.1.2. pályázati felhívás biztosítja. 2016 és 2019 között 4
Mrd forint áll rendelkezésre a konvergencia régiókban és 1 Mrd forint a Közép-magyaroszági
Régióban.
A tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 2016 és 2019 között 6 Mrd forint keretből valósul
meg a konvergencia régiókban, a GINOP 5.1.4. pályázati felhíváson keresztül.

A tranzit foglalkoztatási programok keretében képzéssel
egybekötött foglalkoztatási programok valósulnak meg
jellemzően nem állami szervezeteken keresztül speciális
célcsoportok (például hátrányos helyzetű pályakezdők,
szenvedélybetegek) bevonásával.

Az
intézkedés
hozzájárul
a
munkanélküliek
és
regisztrált
álláskeresők számának csökkenéséhez, a
nyílt
munkaerő-piaci
foglalkoztatás
bővítéséhez.
A
munkaerő-piaci
szolgáltatások
bővítésével és a szolgáltatást nyújtók
nyilvántartásba
vételével,
a
foglalkoztatási
célú
és
nonprofit
szervezetek bevonásával, valamint a
sztenderdizált szolgáltatások egymással
vagy más munkaerő-piaci eszközzel való
kombinációja hozzájárul az álláskeresők
elhelyezkedéséhez.

Fiatalok
elhelyezkedését
támogató
intézkedések

Az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként a projekt keretében a
fiatalok elhelyezkedéshez, szakképesítés megszerzéséhez
kaphatnak célzott támogatást egyéni terv alapján.
a) Ifjúsági Garancia
munkaerő-piaci
program

A foglalkoztatási szolgálat – tanácsadás és mentorálás mellett –
azonnali elhelyezkedést, vállalkozóvá válást, piacképes
szakképesítés, illetve az annak megszerzését lehetővé tevő
általános iskolai végzettség megszerzését kínálja. A program a
munkáltatók, helyi oktatási, szociális, ifjúsági szervezetek
bevonásával valósul meg.

Az intézkedés forrásigénye: 36 Mrd Ft a konvergencia megyék, illetve 4,2 Mrd Ft a Középmagyarországi Régió tekintetében.
A program ütemezése:

A konvergencia megyék tekintetében: 2015. január 1. 2017. december 31.
A Közép-magyarországi Régió tekintetében: 2015.
október 1. - 2017. december 31.

A projektek 2015-ben és 2016-ban megvalósuló részére a 2015. és 2016. évi költségvetésben a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapban a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozására rendelkezésre álló előirányzat (LXIII. Fejezet, 14. cím, 4. alcím) nyújt fedezetet.

A GINOP 5.2.1 és VEKOP 8.2.1 programokat a vonatkozó, 2016. évi ÉFK-k tartalmazzák.

A projekt révén legalább 40 ezer 25 év
alatti fiatal részesül Ifjúsági Garancia
ajánlatban a konvergencia régiókban. Az
intézkedés révén csökken a NEET fiatalok
száma és javul a 16-25 év közti fiatalok
képzettségi és foglalkoztatási szintje.

Az ÉFK-ban szereplőknek megfelelően, a projekt 2020-ig történő meghosszabbításával
párhuzamosan a GINOP 5.2.1 projekt 124 Mrd Ft-os keretemelésre kerül sor 2016 folyamán.
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A program az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként a fiatalok
vállalkozóvá válásához nyújt segítséget, képzéssel, üzleti tervük
kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint
pénzügyi támogatással vállalkozásuk induló költségeihez.
b)
Fiatalok
vállalkozóvá
válásának elősegítése

Az első szakaszban szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek)
kiválasztására, valamint a bevont fiatalok képzésére, üzleti
tervük elkészítésére kerül sor. A második szakaszban, az első
szakaszt eredményesen záró, vállalkozásukat megalapító
fiatalok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló
költségeik támogatása céljából.
Az intézkedés az Ifjúsági Garancia rendszerhez kapcsolódik. A
gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés: a
szakképesítéssel rendelkező fiatalok korai munkahelyi
tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése.

c)
Gyakornoki
program

A „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. pályázat
keretében azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei
támogathatók, amelyek szakképesítéssel rendelkező fiatalok
alkalmazását vállalják. A pályázat keretében a felvett gyakornok
utáni bérre és járulékokra, az őket betanító munkahelyi mentor
bérpótlékára, illetve eszközbeszerzésre igényelhető támogatás.

Az intézkedés megvalósítása 2014 és 2019 közöt zajlik.
A konvergencia régiókban az első szakasz kiírása 2014.
október 10-én jelent meg (GINOP-5.2.2-14 Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása), a támogatói
döntés 2015 nyarán megszületett, várhatóan 2016 első
felében kezdődhet a végrehajtás. A második szakasz
tervezett meghirdetése 2016. március. Támogatott
projekt megvalósításának tervezett befejezése 2017.
(fenntartással együtt 2019.)
A Közép-magyarországi Régió tükörprogram első
szakasza (hazai forrásból) 2016-ban indult el.

Az intézkedés forrásigénye:
-

Konvergencia régiók: GINOP 5.2.2 és GINOP 5.2.3

-

Közép-magyarországi Régió: NFA és VEKOP 8.3.1

GINOP keretében összesen 4 milliárd forintból (első szakasz 1,1 Mrd Ft, második szakasz 2,9 Mrd
Ft) valósul meg az intézkedés.
A Közép-magyarországi Régióban az első szakaszban hazai forrásból 380 millió forint, a második
szakasz VEKOP keretében 1 Mrd forint.

A GINOP 5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők
támogatására pályázat időhorizontja: 2016. augusztus2019. november
A GINOP 5.2.5 Gyakornoki program - Támogató
szolgáltatások kiemelt projekt időhorizontja: 2016.
május -2020. április

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására c. program esetén: 15 Mrd Ft

GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - Támogató szolgáltatások c. program esetén: 1,2 Mrd Ft

Az igényelhető támogatás 1.900.000 - 30.000.000 Ft lehet.
A „Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások” célja a
GINOP-5.2.4 Gyakornoki programba történő bevonás
támogatása, és ismertségének minél szélesebb körű terjesztése
a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a szakképzési
centrumokon keresztül.

A felhívások
megtörtént.

meghirdetése

2016.

február

3-án

A Diplomamentő I. program idphorinzontja: 2014.02.01
- 2016.12.31.;
d)
Diplomamentő
Program

e) Gyere haza fiatal
Program

A hazai felsőoktatásban államvizsgáját sikeresen teljesített, de
nyelvvizsga hiánya miatt diplomáját átvenni nem tudó
állampolgárok államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére
felkészítő képzésének megszervezése, lebonyolítása.

A külföldön munkát vállaló, de hazatérni szándékozó fiatalok
itthoni munkaerő-piacra történő integrációja. A program
keretében információszolgáltatás, álláskínálat biztosítása,
kiválasztás, közvetítés és itthoni vállalkozás alapítására való
felkészítés történik.

A
Diplomamentő
II.
2016.04.01.-2017.12.31.

program

időhorizontja:
NFA Képzési Alap 2013. évi kerete.
Diplamamentő II. program: 400 M Ft előbbi keret maradványfelhasználásával.

A programba eddig több mint 10,3 ezer fő kapcsolódott
be. A Diplomamentő II. program keretében további 2
ezer fő bevonása válik lehetővé.

I. szakasz /Pilot/:2015.04.01-2015.12.31.

NFA 2014. évi kerete

Az intézkedés révén csökken a NEET
fiatalok száma és javul a 16-25 év közti
(felsőfokú
végzettségű
pályakezdők
esetén
25-30
éves)
fiatalok
foglalkoztatási szintje. A program
országosan
1400
fiatalt
segít
vállalkozásának létrehozásában.

Az intézkedés révén csökken a NEET
fiatalok száma és javul a 16-25 év közti
fiatalok
foglalkoztatási
szintje.
A
gyakornoki program eredményeként
munkatapasztalatot szerző gyakornokok
száma 4500 fő.

A gyakornoki programot támogató
projekt segíti a különböző szereplők
(fiatalok, szakképzési centrumok és
gazdálkodó
szervezetek)
közötti
kapcsolatok
és
együttműködések
kiépítését/erősítését.

A program hatására nő a diploma
átvételéhez
szükséges
nyelvvizsgát
megszerzett személyek száma. A program
hozzájárul, hogy a célcsoport a diploma
megszerzését követően végzettségének
megfelelő munkakörben helyezkedjen el.

Az intézkedés hatására nő a külföldi
munkatapasztalattal és nyelvtudással
rendelkező, Magyarországra visszatérő és
itt munkába álló fiatalok száma.
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25.

Partnerségek
kialakítása (vállalatok
és
helyi
szintek
között)

a) A foglalkoztatási
megállapodások,
paktumok
megvalósítása

b)
Nagyvállalati
koncepció kialakítása

A program keretében foglalkoztatási együttműködések
(paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak
támogatása (munkaerőpiaci szolgáltatás, képzés, bértámogatás
– a források legalább 70%-a), valamint a foglalkoztatási
együttműködés szervezéséhez kapcsolódó feladatok (kapacitás
bővítés, együttműködés hatékonyságának növelése, helyi szintű
akcióterv készítése munkaerőpiaci szereplők aktivizálása)
valósulnak meg. A támogatási kérelmet a megyei
önkormányzatok a megyei kormányhivatallal konzorciumban
nyújthatják be, kiegészülhetnek a tevékenységi körhöz
kapcsolódó nonprofit szervezetekkel is. Fontos hozadéka az
intézkedésnek, hogy a megyei paktumok rendszere általánosan
kiépítésre kerül az országban. A programba a térségben munkát
vállalni szándékozó, hátrányos helyzetű álláskereső személyek
és inaktívak vonhatóak be.
A program célja partnerségi viszony kialakítása a stratégiai
megállapodással rendelkező nagyvállalatok HR vezetőivel,
továbbá a megyék nagyvállalataival. A kapcsolattartás célja a
munkaerőigények felkutatása, illetve a kiválasztási rendszer
hatékonyságának
kidolgozása
a
munkaerőközvetítések
sikeressége érdekében. Az intézkedés részét képezi a tartósan
betöltetlen üres álláshelyek okainak feltárása is.

A TOP projektekre felhasználható források:
A projektek végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam 36 hónap. A pályázatok beadására nyitva álló
határidő: 2016.01.29. - 2016.03.17.

-

TOP-5.1.1-15/2015. - 16,107 mrd Ft

-

TOP-5.1.2-15/2015. - 18,634 mrd Ft

-

TOP-6.8.2-15/2015. - 15,074 mrd Ft

Javul a partnerségi viszony a térség
munkáltatói, önkormányzatai, kamarái
között.

A keretből három éven keresztül 18 megye foglalkoztatási együttműködéseinek finanszírozása
valósul meg.

Várható indulás: 2016. május.
A koncepció kialakítása folyamatban van, ennek részei:
területspecifikus programok kidolgozása, partnerségi
megállapodások
megkötése
magánközvetítőkkel,
hosszú távú stratégiák tervezése, munkáltatói igények
feltárása.

Az intézkedésnek nincs forrásigénye.

Javul
a
munkaügyi
szervezet
hatékonysága,
korszerűsödnek
a
munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások.
Nő a nyílt munkaerő-piaci álláshelyek
száma. Partnerségi együttműködések
alakulnak ki a versenypiaci szereplőkkel.

Az intézkedés megvalósítására 2015 és 2018 között
kerül sor.

26.

27.

Rugalmas
foglalkoztatás
ösztönzése

Jogszerű
foglalkoztatást célzó
szolgáltatásnyújtás
támogatása

A pályázatok célja a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a
konvergencia régióban a kis- és középvállalkozásoknál. Az
intézkedés hozzájárul a munka és a magánélet
összehangolásához, a vállalkozások és munkavállalók
alkalmazkodóképességének növeléséhez.

Az intézkedés célja a jogszerű foglalkoztatás elterjesztése. Az
érdekképviseleti szervezetek megyei szinten munkajogi,
társadalombiztosítási jogi és egyéb, munkavállalással
kapcsolatos jogi tanácsadó szolgáltatásokat nyújtanak.
A pályázat kiegészítésként emellett olyan országos egyeztetési,
békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatási
hálózat létrehozását is támogatja, mely segít a kollektív szintű
munkaügyi jogviták rendezésében és megelőzésében.

Az első pályázati körben szolgáltató szervezetek
kerültnek kiválasztásra, melyek a vállalkozások
rugalmas, családbarát átalakításához kapcsolódó
előzetes átvilágítást folytatják le, és átalakítási tervet
készítenek. A második pályázati körben (a pályázat
2016. február 26-án megjelent) az átvilágított
vállalkozások e tervek végrehajtása, a munkaszervezés
rugalmas átalakítása céljából pályázhatnak támogatásra
.

Az intézkedés forrásigénye: 7 Mrd Ft
Az intézkedés forrása: GINOP 5.3.1 és GINOP 5.3.2

Az intézkedés forrásigénye: 3,5 Mrd Ft
Az intézkedés időhorizontja: 2016-2019 szeptember 30.
(a projekt szakmai végrehajtására 36 hónap áll
rendelkezésre.)

Az intézkedés forrása: GINOP 5.3.3

Az intézkedés hatására bővül a rugalmas
foglalkoztatási
formákban
foglalkoztatottak
száma,
illetve
könnyebbé válik a munka- és magánélet
összehangolása, különös tekintettel a
kisgyermeket nevelő nőkre.

Az intézkedés hatására csökken a
foglalkoztatáshoz
kapcsolódó
jogsértések, valamint a munkaügyi
jogviták száma, javul a vállalkozások,
munkáltatók
és
munkavállalók
jogtudatossága.
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28.

A családi és a
munkahelyi feladatok
összeegyeztetésének
támogatása,
valamint a hátrányos
helyzetű
településeken lévő
gyermekek
minél
korábbi életkorban
történő megsegítése

A családi és a munkahelyi feladatok összeegyeztetésének
támogatása kapcsán cél a gyermekek napközbeni ellátásának
különösen a 3 év alatti gyermekek felügyeletét biztosító
intézményeknek, szolgáltatásoknak a célzott fejlesztése
(bölcsőde, családi bölcsőde).

A hátrányos helyzetű településeken lévő gyermekek minél
korábbi életkorban történő megsegítése kapcsán a 3 év alatti
gyermekek ellátására új intézmények jönnek létre, illetve a
szolgáltatási formák működtetése átalakul. Rugalmas,
többszereplős differenciált intézményrendszer (bölcsőde, mini
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet) jön létre.
A 3 év alatti gyermekek ellátása kötelező feladata lesz a
települési önkormányzatoknak jogszabályban meghatározopttak
szerint.

29.

GYED
kibővítése

Extra

A 2014. január 1-től bevezetett GYED Extra lehetővé teszi az
anya számára a gyermek egy éves kora után korlátlan
időtartamú kereső tevékenység végzését. 2016. januártól már a
gyermek féléves kora után (azaz a CSED lejártakor) is
visszamehet a szülő dolgozni az ellátás mellett.

(1) A a TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” és a
TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása
családbarát,
munkába
állást
segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével”
pályázati felhívások 2016. január 8-án megjelentek.
(A támogatási kérelmek benyújtása a TOP-1.4.1-15
konstrukció esetén 2016. március 21-től szeptember
21-ig lehetséges (megyénként eltérő határidővel). A
TOP-6.2.1-15 konstrukció esetén pedig 2016. február
29-től augusztus 30-ig lehetséges (megyénként eltérő
határidővel).)

(2) A gyermekek napközbeni ellátását érintő
átalakításról szóló törvény módosítása 2015.
decemberében elfogadásra, illetve kihirdetésre került.
2017 január 1-jétől a gyermekek napközbeni
ellátásának különösen a 3 év alatti gyermekek
felügyeletét biztosító ellátási formák rendszere
átalakul. 2018-ig mintegy 14.000 új férőhely jöhet létre.

(1) A TOP-6.2.1-15 és a TOP-1.4.1-15 és a VEKOP-6.1.1-15 felhívások meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 75,4
Mrd forint.
-

TOP-1.4.1-15 közel 46,4 Mrd forint,

-

TOP-6.2.1-15 21 Mrd forint

-

VEKOP-6.1.1-15: 7,9 Mrd forint

A VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című
pályázati felhívások 2016. március 3-án megjelent.
A támogatási kérelmek benyújtása
(területspecifikusan eltérő határidővel)

11-től

november

30-ig

lehetséges

(2) Az intézkedés eredményeként
csökken a jelenleg fennálló területi
egyenlőtlenség,
nő
a
női
foglalkoztatottság,
új
munkahelyek
jönnek létre a fejlesztések hatására,
valamint csökken a gyermekszegénység.

(2) Az új intézmények létrehozására a központi költségvetés nyújt támogatást (Jelenleg a
bölcsődei ellátásra biztosíott forrás éves szinten 14 Mrd Ft).

Jogszabály hatályba lépett 2016. január 1-jével.
A GYED Extra kedvezményeivel tavaly összesen 47 ezer
szülő élhetett: ezen belül 29 ezren tudtak munkát
vállalni GYED vagy GYES mellett, 18 ezren kaptak
egyszerre több ellátást.

2016.április

(1) Korábbi program folytatása, jelenleg
még
nincsenek
mérhető,
számszerűsíthető eredmények.

A kedvezményt a költségvetés biztosítja.

Az intézkedés hatására a kisgyerekes
anyák a korábbinál korábbi időponttól (a
gyermek féléves kora után) vállalhatnak
munkát,
így
emelkedik
a
női
foglalkoztatás szintje, és javul a
célcsoport jövedelmi, szociális helyzete.
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5.sz. Országspecifikus ajánlás: Oktatás
„Növelje a hátrányos helyzetű csoportok, és különösen a romák részvételét a befogadó többségi oktatásban, valamint célirányos tanárképzésen keresztül javítsa az ezen csoportok részére nyújtott támogatás színvonalát; erősítse meg az oktatás különböző szakaszai közötti, illetve a munka világába való
átmenetet elősegítő intézkedéseket, valamint fejlessze az alapvető kompetenciák tanítását..”

Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tömör bemutatása

Végrehajtás státusza, további ütemezése

Forrásigény, és az igénybe vett
hazai, illetve uniós források
megjelölése

Várt hatások leírása

A közoktatást érintő intézkedések

30.

Végzettség
nélküli
iskolaelhagyá
s csökkentése

Az intézkedés célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges
komplex fejlesztése, az ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló
ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás
szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek
megteremtése, valamint további célzott beavatkozások előkészítése.

A tervezett fejlesztési konstrukció felhívásának megjelenése 2016. I.
negyedévében tervezett.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, 4 Mrd Ft tervezett
keretösszeggel.

A bevezetésre kerülő komplex pedagógiai
alapprogram alkalmazása hatékonyan képes
csökkenteni
a
végzettség
nélküli
iskolaelhagyást. A heterogén csoportokban
alkalmazandó
program
a
tanulók
szegregációját is képes csökkenteni, és olyan
szociális kompetenciákat is fejleszt, melyek
segítik a hátrányos helyzetű tanulók
versenyképességét a munkaerőpiacon.

A sérülékeny
tanulói
csoportok
támogatása

a) Integrációs
Pedagógiai
Rendszer

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer célja, hogy a magyar köznevelésben (óvodákban) elősegítse és
megerősítse a köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepét a hátrányos helyzetű
gyermekek vonatkozásában: az óvoda alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek eredményes
nevelésére, támogassa a gyermekek óvodai beillszekedését és elősegítse a későbbi iskolai sikerességét.
(EFOP 3.1.3.)

Az EFOP 3.1.3. intézkedés folytatása a 20/2012. (VIII.31.) 171. § és a 173. §-ban meghatározott
képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai, és az óvodai fejlesztő program
megszervezése programoknak. Az EFOP 3.1.3. intézkedés abban tér a korábbitól, hogy csak a 173. §-ban
meghatározott óvodai fejlesztő program megszervezése valósul meg, a 171. §-ban meghatározott nem.

2003 óta működik az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR), mely egy olyan
pedagógiai keretrendszer, mely a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esélykülönbségének kiegyenlítését hivatott érvényesíteni a
hazai pedagógiai gyakorlatban. A program az integrált nevelést megfelelő
módszertannal megvalósító a köznevelési intézményt támogatja a
módszertan alkalmazásában.
A 2014/2015-ös nevelési évben, tanévben a részt vevő intézmények száma
1632, a bevont gyermekek/tanulók száma 94657 fő.

Az EFOP 3.1.3. projekt megvalósítása során 550 óvoda kerül bevonásra,
továbbá 1100 óvodapedagógus továbbképzése valósul meg. Az intézkedés
megvalósítása a 1037/2016.Korm.határozat alapján 2016. márciusban
várható.

Az IPR program 2003-tól hazai
költségvetésből
volt
finanszírozva. A 2015. évi
központi költségvetés az IPR
működéséhez (a 2015/2016.
nevelési évben) nem tervezett
hazai forrást, azt a tervek alapján
költségvetési áttereléssel uniós
forrásból
(EFOP)
kívánja
biztosítani a nem állami, nem
önkormányzati
köznevelési
intézmények,
valamint
az
önkormányzati
fenntartású
óvodák tekintetében. Az EFOP
keretében (EFOP 3.1.3) a
támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg: 4,2 milliárd forint,
amely az óvodai fejlesztő
program legalább három nevelési
évet
érintő
megvalósítását
tartalmazza.

A projekt nyomán erősödik a köznevelés
rendszerének esélyteremtő és felzárkózást
segítő szerepe.
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A program a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (kiemelten a roma) tanulók iskolai
sekerességét, végzettségi szintjének emelését támogatja. A tanulók esetében mentori és ösztöndíjtámogatást, a hallgatók esetében pedig ösztöndíj vagy önköltség támogatást biztosít a programban részt
vevők számára.

b)
Útravaló
Ösztöndíjprog
ram

A program a részt vevő tanulókat az általános iskola 7. évfolyamától akár a diploma megszerzéséig
támogatja. Az Út a középiskolába alprogram célcsoportja a 7-8. évfolyamos tanulók, célja, hogy a
résztvevők érettségit adó képzésben folytassák tanulmányaikat. Az Út az érettségihez alprogram célja az
érettségit adó képzésben résztvevő tanulók támogatása annak érdekében, hogy sikeresen
leérettségizzenek. Az Út a szakmához alprogram célja a szakiskolai tanulók támogatása tanulmányaik
sikeres befejezése, a szakmai vizsga megszerzése érdekében. Az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség
támogatási program célja a résztvevő hallgatók támogatása annak érdekében, hogy felsőfokú
végzettséget szerezhessenek. (Út a szakmához és az Út a diplomához).
Útravaló Ösztöndíjprogram EFOP 3.1.4 célja a hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai sikerességének
elősegítése, lemorzsolódásuk csökkentése, felkészítésük érettségit adó középiskolában való
továbbtanulásra, valamint a középiskola sikeres befejezésére és a felsőoktatásba való bejutásra személyes mentori segítség és ösztöndíjtámogatás nyújtásával. AZ EFOP 3.1.4. intézkedés folytatása a
152/2005. (VIII.2.) Korm. rendeletben meghatározott programnak. Az EFOP 3.1.4. intézkedés abban tér el
a korábbitól, hogy az Útravaó ösztöndíjprogram két alprogramját uniós átterelés érinti, a másik két
alprogramját azonban továbbra is hazai költségvetés finanszírozza.

Hazai forrásból finanszírozott elemek: 2015. októberben megjelent a
pályázat, az Út a szakma (2285 tanuló), Út a diploma (1031 hallgató),
valamint Út a felsőfokú szakképesítéshez (76 hallgató) megvalósítás alatt
van a 2015/2016 tanévre vonatkozóan.

A
2015-ig
az
Útravaló
Ösztöndíjprogram esélyteremtő
alprgramjainak támogatását a
hazai költségvetés biztosította
évente átlagosan 2 Mrd Ft
forrásból. A 2015-től az Útravaló
ösztöndíjprogram
két
alprogramja (Út a középiskolába
és az Út az érettségihez) uniós
forrásból kerül finanszírozásra
(EFOP3.1.4.).
- KMR: 1,8 Mrd Ft

Az Útravaló ösztöndíjprogram alaprogramjaiban a 2014/2015. tanévben
évente közel 13 ezer hátrányos helyzetű tanuló (legalább 50%-uk
roma/cigány) vett részt. Az Út a középiskolába, és Út az érettségihez
alprogramban a korábbi tanévekben több mint 10 000 tanuló részesült
támogatásban. Az EFOP 3.1.4. konstrukció keretében is cél a közel azonos
mértékű tanulók támogatása.

- KONV:4,2MrdFt

A
program
másik
két
alprogramjának
működését
továbbra is hazai költségvetés
biztosítja:
- Út a szakmához program, 200
millió forint

A program hatékonyan éri el a szociális
szempontból
leghátrányosabb
helyzetű
tanulókat, különösen jól célozza a roma/cigány
tanulókat.
Rendkívül
népszerű,
széles
rétegeket érint: a 8. évfolyamon ösztöndíjban
részesülő tanulók fele, a középiskolás
ösztöndíjasok 26%-a program keretében
részesül támogatásban. A program fontos
szerepet játszik az oktatási esélyteremtésben
is. 2015-től megindult a mentorok képzése,
megkezdődik a szakmai támogatás, melytől
jelentős minőségi javulást várható.

Kockázatként azonosítható, hogy a programot
évek óta érintő szervezeti átalakulások, a 2015től az Út a középiskolába és az Út az
érettségihez alprogramokat érintő uniós
finanszírozásra
történő
átterelés
akadályozhatjaa a progra megfelelő ütemben
való, kiszámítható megvalósítását.

- Út a diplomához program, 210
millió forint

Az intézkedések célja hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése
köznevelésen kívüli eszközök segítségével, komplex, a személyiség egészére kiható egyéni fejlesztéssel
(kompetencia- és képességfejlesztés, egyéni tanulás támogatása; személyiségfejlesztés, szociális
hátrányok kompenzálása). Cél a tanodák köznevelési intézményekkel, szülőkkel és egyéb partnerekkel
történő együttműködése, hídépítés az iskola és a család között, hálózati tanulás.
c)
Tanoda
programok

A Tanoda civil vagy egyházi szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok
önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló
kezdeményezés, amely a Tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet.
A Tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a
köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok
korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.
A szakmai támogatás a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) végzi, többek között a megvalósítók
részére kifejlesztett képzéssel, valamint a program megvalósításához szükséges bementeti, kimeneti
mérések elvégzésével.

c) Befogadó
nevelés

d) Az intézkedés célja a befogadó nevelés gyakorlatának erősítése, szakmai támogatása, alulteljesítő
intézmények komplex fejlsztése (Esélyteremtés a köznevelésben) a végzettség nélküli iskolaelhagyás és
lemorzsolódás kezelésében történő részvétel, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási és munkaerő-piaci
esélyeinek növelése, társadalmi beilleszkedésének elősegítése és ezáltal a köznevelési rendszer
méltányosságának, valamint a gazdaság versenyképességének növelése.

Előzmény: a 2012 és 2015 között az 5,3 Mrd uniós forrásból megvalósuló
3.3.9. „Tanoda programok támogatás” c. konstrukció keretében 19
megyében 178 tanoda valósította meg projektjeit kb. 5000 hátrányos
helyzetű tanuló bevonásával.

Folytatás: a program támogatása az EFOP 3.3.1. keretei között folytatódik,
a konvergencia régióban működő tanodák részére kiírt pályázat 2015
szeptemberben jelent meg. A programokba legalább 30%-ban roma
tanulók kerültek bevonásra.

A középmagyarországi régióra vonatkozó tanoda kiírás 2016. év
márciusban meghirdetésre került (VEKOP-7.3.2-16). Az EFOPés VEKOP
forrásból finanszírozott tanodák a felhívás alapján programjaikat 2018 év
augusztus 31-ig valósíthatják meg.

Az intézkedés időhorizontja 2016.

Tanoda programok támogatása Korai iskolaelhagyás csökkentése,
a képzettségi szint növelése a
köznevelésen kívüli eszközökkel
EFOP 3.3.1

Az intézkedés forrásigénye:
KONV:5,0MrdFt
KMR: 0,35 Mrd Ft

A befogadó nevelés támogatása
(EFOP 3.1.7 )
KONV: 3 Mrd Ft
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e)
Arany
János
Tehetséggond
ozó,
Arany
János
Kollégiumi és
Arany János
KollégiumiSzakiskolai
Program

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rászoruló középfokú oktatásban résztvevő tanulók
iskolai sikerességét, a lemorzsolódás megelőzését komplex módon szolgáló Arany János Tehetséggondozó
Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program megvalósítása.

A 2015/2016. tanévben a programokba került tanulók a 2014
szeptemberében megjelent, az alapfokú oktatás 8. évfolyamos tanulói
számára kiírt pályázat alapján nyertek felvételt a résztvevő középfokú
intézményekbe. A megvalósítás folyamatos a kerettantervi rendeletben
(51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet) és a kollégiumi alapprogramról szóló
rendeletben (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet) foglaltak szerint.
A 2015/2016. tanévben az AJTP-ben 608, az AJKP-ban 298 fő, az AJKSZPben 182 fő 9. évfolyamos tanuló kezdte meg a tanulmányait, összesen több
mint 4000 fő hátrányos helyzetű tanuló vesz részt a programokban. A
2014-ben végzett felmérés alapján az AJKP-ban a tanulók 38,4%-a, az
AJKSZP-ben 30,8%-a roma tanuló.

Az intézkedés forrásigénye 2.7
MdFt/év, melyet a központi
költségvetés biztodít (állami
intézményfenntartó
központ
előirányzatán – 2015. évi C. tv.
XX/18 - belül, ill. EMMI 20/4/4
fejezeten belül)

A programok hatására nő a hátrányos helyzetű
tanulók iskolai sikeressége, csökken az
iskolarendszerből való lemorzsolódásuk.

Az intézkedés megvalósítása 2015 októbertől 2016 szeptember 30-ig.

Előzmény:

f)
Roma
lányok
végzettség
nélküli
iskolaelhagyás
ának
megelőzése

A Roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzése c. konstrukció a hátrányokkal küzdő,
elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan
továbbtanulási esélyeinek növelését célozza. További cél a lemorzsolódással veszélyeztette lányok
tanulási motivációjának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása,
egészségi állapotukban történő javulás elérése valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.



2015. októberében meghirdetésre került hazai forrásból a „Roma
lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” c. modellprogram



a pályázati kiírás megvalósítására eredetileg 80 millió forint állt
rendelkezésre, azonban a beérkezett pályázatok nagy számára
való tekintettel az EMMI a keretet 151 millió forintra emelte



a döntés értelmében 26 pályázat kerül támogatásra



a programok megvalósítását a TKKI szakmailag támogatja

Az intézkedés forrásigénye 2015ben 150 millió forint, hazai
forrásból bizotsítva, 2016-ban
140 millió forint, szintén hazai
forrásból fedezve.

Az intézkedés nyomán a 10-18 éves általános
iskolás vagy középiskolás roma lányok körében
jelentősen csökken a lemorzsolódási kockázat,
vagy tünet (pl. tantárgyi bukás, évismétlés, sok
hiányzás), a lányokban és családjukban
felébred a motiváció a tanulásra, és
ráébrednek, hogy az iskolázottságnak milyen
nagy szerepe van a munkaerőpiacon.
Növekszik továbbá a lányok (célcsoport)
körében a továbbtanulási arány, és
együttműködőbbek lesznek a köznevelési
intézményekkel, helyi szakemberekkel stb.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, 4 Mrd Ft tervezett
keretösszeggel

Komplex, heterogén tanulócsoportokra szabott
pedagógiai
módszer
alkalmazása
az
alapkompetenciák fejlesztésére, ami a tanulók
eredményes fejlődését ígéri.

A 2017. évben tervezett konstrukció (Roma lányok végzettség nélküli
iskolaelhagyásának megelőzése) ráépül a a 2015. októberében meghirdetet
és 2016-évben folytatott „Roma lányok korai iskolaelhagyásának
megelőzése c. modellprogramra.
31.

Alapvető
kompetenciá
k fejlesztése
a) A tartósan
alulteljesítő
intézmények
komplex
fejlesztése

b) A Nemzeti
alaptanterv és
a
kerettanterve
k
felülvizsgálata

A projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex
fejlesztése, az ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és
kooperatív tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás szempontjából
veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése, erre
épülően további célzott beavatkozások előkészítése.

Az intézkedés célja a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek felülvizsgálata, megújítása, valamint a
köznevelés pedagógiai mérési-értékelési és vizsgarendszerének fejlesztése. Az alapkompetenciák
fejlesztését támogató diagnosztikus készség- és képességmérés keretében 2016-tól az általános
iskoláknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden negyedik évfolyamos tanuló az olvasás, a matematikai
és a természettudomány készség- és képességterületeken legalább egy alkalommal részt vegyen az
elektronikus alapon működtetett mérőeszközök alkalmazásával történő diagnosztikus készség- és
képességmérésben.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016..

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016..

Az EFOP 3.2 A minőségi
oktatáshoz,
neveléshez
és
képzéshez
való
hozzáférés
biztosítása
c.
intézkedés
keretében a tervezett tartalmi
módszertani
fejlesztések
céljaihoz kapcsolódóan tervezett
a megjelenés a 2016. évi ÉFK
keretében 2,8 Mrd Ft kerettel.

Társadalmi igényt kielégítve a pedagógusok
szakmai tapasztalataira építve, őket aktívan
bevonva történik a feljesztés. A projekt
eredményeképpen bővül a köznevelési
rendszerben
résztvevő
tanulók
kompetenciatérképe.
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c)
A
pedagógiai
szakmai
szolgáltatások
fejlesztése

d)
Kísérleti
tankönyvek

e) A kulturális
intézmények
által nyújtott,
az
egész
életen
át
tartó tanulást
segítő tanulási
formák
és
programok

A projekt célja a pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése, valamint az országosan egységes szakmai
szabályok kereteihez igazodóan az Oktatási Hivatal szervezeti egységeiként működő Pedagógiai Oktatási
Központok fejlesztése. a kevésbé fejlett régiókban a végzettség nélküli iskolalehagyás mérséklése
érdekében.

Az intézkedés célja kísérleti tankönyvek iskolai kipróbálásának folytatása, a Nemzeti Közoktatási Portál
(Okosportál) funkcióbővítése, digitális tartalomfejlesztés.

Az intézkedés keretében a könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények, művészeti
intézmények nagy hangsúlyt fektetnek azon hátrányok mérséklésére, melyeket az iskola önmagában nem
tud kompenzálni (minőségi hatások stb.). Az intézkedés keretében olyan, az egész életen át tartó tanulást
segítő programok is megvalósulnak, melyek segítik a végzettséggel nem rendelkező, nem iskoláskorúak
visszalépését a köznevelés rendszerébe vagy a felnőttképzésbe.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016. .

A tervezett fejlesztési konstrukció felhívása 2016. januárban megjelent,
támogatási kérelem benyújtása várhatóan 2016. június 30..

2015. december végéig több, a minőségi oktatáshoz való hozzáférést
elősegítő, és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányuló
TÁMOP és TIOP konstrukció jelent meg. A tanórán kívüli nem formális és
informális tanulási alkalmakon az elmúlt uniós fejlesztési ciklusban közel
950.000 fő vett részt.
Megkezdődött az EFOP keretében megjelenő, nem formális és informális
tanulási alkalmakat célzó szakmai konstrukciók kidolgozása, folyamatban
van az ex ante feltételként meghatározott LLL stratégia intézkedési
tervének elkészítése.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely tervezetten a
kevésbé
fejlett
régiókban
valósulhat meg tervezetten 4
Mrd Ft keretösszeggel..

A konstrukcióban tervezett intézkedések
hozzájárulnak
a
pedagógiai-szakmai
szolgáltatások működési hiányosságainak
csökkentéséhez, az egyenletes és azonos
minőségű hozzáférés megteremtéséhez a
kevésbé fejlett régiók egész területén –
illeszkedve a 1709/2015. (X. 5.) Korm.
határozat szerinti Humán közszolgáltatások
területi differenciálásáról szóló koncepcióban
foglalt területi különbségek csökkentését és a
társadalmi felzárkózás elősegítését támogató
célok teljesüléséhez.

A
köznevelés
tartalmi
szabályozóinak
megfelelő
tankönyvek,
taneszközök
fejlesztése
és
digitális
tartalomfejlesztés c. kiemelt
eljárásrendű konstrukció tervezet
keretében a 2015. évi ÉFK-ban
ágazati
program,
amely
tervezetten
országosan
valósulhat meg 2 Mrd Ft
tervezett keretösszeggel.

A digitális tartalomfejlesztés, és az ahhoz való
hozzáférés biztosítása teljesíti azt a társadalmi
igényt, hogy mindenki számára ingyenesen
hozzáférhetővé váljanak a tankönyvek,
tananyagok.

Köznevelés
rendszerében
résztvevők számára nem formális
és informális tanulási alkalmak:
7,00 Mrd Ft (EFOP-3.3.2, EFOP3.3.3 konstrukciók).

A
programok
hozzájárulnak
a
korai
iskolaelhagyás
csökkentéséhez,
a
szociokulturális és a területi hátrányok
leküzdése érdekében a tudástartalmakhoz való
egyenlő esélyű hozzáféréshez, valamint a
köznevelési
rendszerbe
történő
reintegráláshoz
az
LLL
eszközeivel
megvalósított alapkompetencia-fejlesztéssel. A
kulturális intézmények által megvalósított
rendszerszerű fejlesztések eredményeként
javulnak a köznevelés mutatói, csökken a
végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, és a
minőségi oktatáshoz, valamint az egész életen
át tartó tanuláshoz többen jutnak hozzá az
egyenlő esélyteremtés szellemében. Ezáltal a
köznevelés és az LLL eredményessége,
hatékonysága és esélyteremtő képessége is
javul.

Az egész életen át tartó tanulási
alkalmakra: 2,50 Mrd Ft (EFOP3.7.2). A fentieket megalapozó
infrastrukturális
fejlesztések:
5,00 Mrd Ft (EFOP-4.1.9).

Az intézkedés hozzájárul a térségek és
települések népesség-megtartó képességének
növekedéséhez is.
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32.

Korai
iskolaelhagyó
k arányának
10%-ra
csökkentése

a)
A
lemorzsolódás
sal
veszélyeztetet
t intézmények
támogatása

Az intézkedés célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges
komplex fejlesztése, valamint a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai
sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése. A konstrukció az egységes minősítési és
elemzési szempontok alapján alulteljesítő és a lemorzsolódásban érintett köznevelési intézmények
közvetlen, célzott támogatása, az együttnevelést szolgáló oktatásszervezési gyakorlat megerősítése.

b) Köznevelési
intézmények
hátránykomp
enzációs
képességének
növelése

Az intézkedés célja a köznevelési intézmények esélyteremtő és hátránykompenzáló képességének
növelése szakmai, módszertani fejlesztések megvalósításával, új pedagógiai és szabadidős programok
szervezésével.

c)
Új
generációs
köznevelés

33.

Az intézkedés célja a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek felülvizsgálata és megújítása, a köznevelés
pedagógiai mérési-értékelési és vizsgarendszerének a fejlesztése, a pedagógiai szakmai szolgáltatások
fejlesztése, valamint az országosan egységes szakmai szabályok kereteihez igazodóan az Oktatási Hivatal
szervezeti egységeiként működő Pedagógiai Oktatási Központok teljeskörű fejlesztése.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016. .

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely 10 Mrd Ft
tervezett keretösszeggel valósul
meg.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni
stratégiával összhangban az intézkedések
hangsúlyos
eleme
a
lemorzsolódás
megelőzése. Pozitív hatása, hogy hozzájárul az
EU 2020 stratégiában foglalt, a
korai
iskolaelhagyás
arányának
csökkentésére
irányuló célkitűzés eléréséhez, a PISA
felmérésekben is megmutatkozó tanulói
teljesítmények javításához.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016. .

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely tervezetten a
kevésbé
fejlett
régiókban
valósulhat meg 5 Mrd Ft
tervezett keretösszeggel.

Az intézkedés hatására több köznevelési
intézmény és ott nevelésben-oktatásban
részesülő hátrányos helyzetű tanulói részesül
felzárkóztató oktatásban.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely tervezetten
részben országosan, részben a
kevésbé
fejlett
régiókban
valósulhat meg 2,8 Mrd Ft
kerettel.

A beavatkozási konstrukció a tanulói
képességek, tudás többoldalú megismerése, és
a
célzott
beavatkozás
lehetőségének
megteremtésével mérési oldalról támogatja a
végzettség nélküli és a korai iskolaelhagyás
csökkentését
célzó
konstrukciót,
ezzel
elősegítve a 2014-2020 fejlesztési időszakra
vállalt indikátorok teljesülését. A projekt
eredményeképpen bővül a köznevelési
rendszerben
résztvevő
tanulók
kompetenciatérképe.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016..

Hátrányos
helyzetű
csoportok különösen a
romák
részvételének
növelése
a
befogadó
többségi
oktatásban

a) Az óvodai
nevelés
fejlesztése

Az intézkedés célja az iskolai nevelést-oktatást megalapozó óvoda esélyteremtő szerepének és
hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től hatályba
lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének szakmai támogatására, és a 363/2012. (XII.
17.) Korm. rendeletben meghatározott Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített
hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

Az első kiemelt fejlesztési konstrukció felhívása 2014. október 10-én
megjelent, a támogatási kérelem 2015-ben benyújtásra került, támogatási
szerződés megkötése folyamatban van. A második fejlesztési konstrukció
felhívásának tervezett megjelenése 2016.

EFOP-3.1.1.
Kisgyermekkori
nevelés támogatása c. kiemelt
eljárásrendű
konstrukció
keretében a 2014. évi ÉFK-ban
ágazati program, amely a
kevésbé
fejlett
régiókban
valósulhat meg 1,3 Mrd Ft
keretösszeggel.//

Az
óvodai
nevelés
fejlesztésével,
a
kisgyermekkori szocializáció elősegítésével
könnyebbé válik az átmenet az általános iskola
felé a hátrányos térségekben is.

A végrehajtást nehezíti a Közép-magyarországi
Régióra
vonatkozó
európai
uniós
finanszírozású
operatív
programban
rendelkezésre álló forrás hiánya az EFOP-3.1.9.
Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása
c. konstrukció esetében.
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b)
A
lemorzsolódás
sal
veszélyeztetet
t intézmények
támogatása

c) Beruházás
és
eszközfejleszt
és t

d)
Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
támogatása

34.

Célirányos
tanárképzése
n keresztül a
hátrányos
helyzetű
csoportok különösen a
romák
részére
nyújtott
támogatás
színvonalána
k javítása

35.

Az
oktatás
különböző
szakaszai
közötti,
illetve
a
munka
világába való
átmenetet
támogatása

Az intézkedés célja a szegregációs jelenséggel érintett tankerületek, intézmények – egységes,
alátámasztott szempontrendszer szerinti – kijelölése, ahol deszegregációs intézkedés tervezett. Ezt
követően a projekt keretében a kompetenciaméréseken alulteljesítő és szegregáció szempontjából
veszélyeztetett intézmények támogatása valósul meg. Az intézkedési tervek végrehajtásának módszertani
támogatása az intézmények mentorálásával, a megvalósításban érintett szociális, egészségügyi és alap-,
illetve középfokú nevelési-oktatási intézmények, valamint helyi, közigazgatási szereplők,
intézményfenntartók, civil szervezetek együttműködésével, multidiszciplinális szakmai teamek kapcsolat
és hálózatlétrehozásával. Az intézkedési tervek végrehajtásának, a megvalósítás eredményességének
monitorozása.

A tervezett térségi iskolahálózat intézményei infrastrukturális beruházásainak és eszközfejlesztésének
támogatása: valós igényre alapozott kapacitásbővítés, funkcionális feladatellátási helyek kialakítása.

Az intézkedés kiemelt célja az intenzív szakmai fejlesztés, a család kompetenciáinak erősítése, a
társadalmi elfogadás elősegítése. Ezt támasztja alá az Országos Fogyatékosságügyi Program is, melynek
egyik fő célja súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek komplex rehabilitációja érdekében
szakpolitikai stratégiák kidolgozása, megvalósítása.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016. .

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely 10 Mrd Ft
tervezett keretösszeggel valósul
meg.

A 2015. évi és 2016. évi ÉFK-ban
ágazati
program,
amely
tervezetten a kevésbé fejlett
régiókban
valósulhat
meg
összesen 60 Mrd Ft tervezett
keretösszeggel.

Tervezett forrás 5 Mrd Ft, EFOP
2016. éves ÉFK terhére

A projekt eredményeképpen nő az új képzési
módszertant alkalmazó intézmények száma,
valamint csökken a végzettség nélküi
iskolaelhagyók aránya a romák körében is.

Az intézkedés hatására csökken az alacsony
infrastrukturális szinten működő intézmények
aránya.

A végrehajtást nehezíti a Közép-magyarországi
Régióra
vonatkozó
európai
uniós
finanszírozású
operatív
programban
rendelkezésre álló források hiánya.
A projektek hatására javul a sajátos nevelési
igényű tanulókat nevelő-oktató intézmények
szakmai, módszertani és eszközellátottsága.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016..

Az intézkedés célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekekt ellátó intézmények, valamint a
pedagógiai szakszolgálatok infrastrukturális fejlesztése.

A végrehajtást nehezíti a Közép-magyarországi
Régióra
vonatkozó
európai
uniós
finanszírozású
operatív
programban
rendelkezésre álló források hiánya.

A projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés nyújtásához szükséges komplex
fejlesztése, az ösztönző pedagógiai, tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és
kooperatív tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás szempontjából
veszélyeztetett csoportok iskolai sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése, valamint
további célzott beavatkozások előkészítése.

A pedagógusok olyan komplex pedagógiai
módszert sajátítanak el és alkalmazzák a
mindennapi gyakorlatban, amely emeli a
hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók
oktatásá-nevelésének színvonalát. A módszer
alkalmazásának
elsajátítása
bekerül
a
pedagógus továbbképzésbe is.

Az intézkedés célja a köznevelési intézmények informatikai fejlesztése, eszközellátottságának javítása
részletes helyzetfelmérésre alapozottan.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016. első
negyedév.

A fejlesztési konstrukció felhívásának tervezett megjelenése 2016..

A 2015. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely tervezetten
országosan valósulhat meg 4 Mrd
Ft tervezett keretösszeggel.

A 2016. évi ÉFK-ban ágazati
program, amely tervezetten a
kevésbé
fejlett
régiókban
valósulhat meg 35,4 Mrd Ft
tervezett keretösszeggel.

A munkaerőpiacon igényként merül fel, hogy a
dolgozók
az
informatikai
eszközökön
felhasználói szinten képesek legyenek dolgozni.
Az intézkedés által a tanulók munkerőpiaci
elhelyezkedését segítjük elő.

A végrehajtást nehezíti a Közép-magyarországi
Régióra
vonatkozó
európai
uniós
finanszírozású
operatív
programban
rendelkezésre álló források hiánya.
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Felsőoktatást érintő intézkedések

36.

Felsőoktatási
pályaorientáció
támogatása –
különös
tekintettel
az
MTMI
területekre

37.

A felsőoktatás
és
a
munkaerőpiac
kapcsolatának
erősítése

a) Felsőoktatás
munkaerőpiacorientált
működésének
strukturális
szintű erősítése

b)
A
felsőoktatásüzleti
szféra
közötti
kapcsolat
erősíte

38.

Lemorzsolódás
csökkentése

A pályaorientációs tevékenységeket támogató EFOP pályázaton belül prioritásként jelenik meg a
matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre (MTMI) történő jelentkezések
fokozása, illetve a felsőfokú végzettségűek körében az MTMI terület arányának növelése.

Felsőoktatási képzési helyek fejlesztése a helyi társadalmi érdekek mentén, például közösségi
felsőoktatási képzési központok formájában, amelyek révén az elmaradott régiók közösségei is
hozzájuthatnak ahhoz a versenyképes tudáshoz, amely biztosítja számukra elsősorban a helyben
történő boldogulást.

A felsőoktatás- üzleti szféra közötti kapcsolatokat erősítendő a 2015/2016-os tanévben 19 felsőoktatási
intézmény indított duális képzést, 28 különböző alapszakon, műszaki, gazdaságtudományi,
informatikai- és agrárképzési területen és pilotként egy MSc képzésen. Az indítható képzésekről a
Duális Képzési Tanács dönt.
A kapcsolódó célkitűzés szerint a duális alapképzésekben résztvevők arányának 2020-ig a releváns
képzési területeken az elsőévesek körében a 8 százalékot kell elérnie. Ehhez egyrészt szükséges a
2015/2016-os tanévben elindított duális felsőfokú képzések folyamatában történő fejlesztése,
másrészt a 2016-os évben a képzési lehetőségek kiterjesztése.

a) A felsőoktatási intézmények számára kiírásra kerülő, komplex fejlesztési konstrukció egyik
támogatható tevékenységi köre a mentorálás, tutorálás, készségfelmérés és készségfejlesztés, nyelvi
program, learning by doing jellegű tanulási program, valamint egyéb olyan program, amely révén nő a
diploma szerzés esélye a lemorzsolódás kockázatával érintettek, a hátrányos helyzetűek, a hátrányos
térségből származók, a fogyatékos személyek körében, valamint a nők esetében azokon a szakokon,
ahol a női részvétel alulreprezentált.

b) A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak szóló Mentorprogram támogatásának növelésével
lehetővé válik a programban részt vevő hallgatók számának növelése, a hallgatók részére nyújtott
szolgáltatások (pl. felzárkóztató programok) bővítése.

EFOP-3.4.4. pályázati felhívás tervezett megjelenése: 2016. július;
végrehajtási időszak: 2016-2020. 1037/2016. Korm. határozat az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról

EFOP-3.4.3 Felsőoktatási intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.
Tervezett megjelenés: 2016 tavasza. Tervezett végrehajtási időszak: 20162020. 1037/2016. Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.

EFOP-3.5.1 tervezett megjelenés: 2016. június; végrehajtási időszak: 20162019. 1037/2016. Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.

a) EFOP-3.4.3 Felsőoktatási intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.
Tervezett megjelenés: 2016 tavasza. Tervezett végrehajtási időszak: 20162020. 1037/2016. Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.

b) Az intézkedés megvalósítása folyamatos. A „diáktanácsadás országos
szintű módszertani fejlesztése” projekt keretében kerül vizsgálatra a
hallgatói tanácsadó rendszer továbbfejlesztésének lehetősége. A projekt
eredményei 2016 májusában várhatóak.

Uniós forrás: 8 Mrd Ft
EFOP-3.4.4.

Uniós forrás: ~ 4Mrd forint, a 24
mrd Ft keretösszegű EFOP-3.4.3
konstrukción belül.

Uniós forrás: 3,7 Mrd Ft
EFOP-3.5.1

a) EFOP-3.4.3 teljes keretösszege
24 Mrd Ft, amelynek a tervek
szerint
minimum
20%-a
fordítandó ISCED 5 és ISCED 8
szintek közötti felsőoktatásba
való bekerülést és bennmaradást
támogató
programokban
résztvevők számának növelést
célzó tevékenységekre.

b) Felsőoktatási intézmények
normatív támogatásaból évente
kb. 100 millió forint. Felsőoktatás
speciális
feladatai
fejezeti
kezelésű
előirányzatból
a
továbbfejlesztési
projektre
(2016) 82 millió forint.

A
konstrukció
a
műszakiés
természettudományok
népszerűségének
fokozását mozdítja elő a közoktatásban, és az
MTMI területre jelentkező hallgatók számának
növelését idézi elő.
Az intézkedés hozzájárul a hátrányos földrajzi,
társadalmi, gazdasági helyzetből származó
fiatalok képzettségi szintjének javításához, és a
felsőfokú végzettséghez történő jutásuk
elősegítéséhez, különösen a jelenleg általuk
alulreprezentált szakokon.

A lokális/térségi érdekek mentén létrehozott
felsőoktatási képzési helyek
a helyi
munkaadók igényei szerint képeznek releváns
tudással rendelkező szakembereket. Így a
korábban
(földrajzi
értelemben
vett)
„felsőoktatásmentes” övezetek megszűnésével
növekszik ezen térségek népességmegtartó
képessége
és
a
helyi
gazdaság
versenyképessége.

A duális alapképzésben résztvevő hallgatók
aránya a releváns képzési területeken az
elsőévesek körében 2020-ra 8%-ra nő.

Az intézkedés nyomán megvalósul a
felsőoktatási intézmények diák-tanácsadási
tevékenysége portfoliójának bővítése, továbbá
az
egyes
érintett
intézmények
és
diáktanácsadó irodák szereplői közötti
együttműködés megvalósítása, ill. elmélyítése.
Fontos hatás továbbá a hátrányos helyzetű
hallgatók lemorzsolódásának csökkenése, a
végzett hallgatók számának növekedése.
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39.

A
roma
szakkollégiumo
k támogatása

Az intézkedés célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók tanulmányi
sikerességének előmozdítása, kutatási tevékenységekbe történő bevonása, társadalmi
szerepvállalásának megerősítése, a továbbtanulás népszerűsítése a középiskolai hátrányos helyzetű
tanulók körében a szakkollégiumok tagjai által.

EFOP-3.4.1-15 Roma szakkollégiumok támogatása felhívás 2015
októberében jelent meg. (1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési
keretének megállapításáról)

EFOP-3.4.1-15
Roma
szakkollégiumok támogatása, 1,2
Mrd forint,
Az intézkedés várt hatása a roma hallgatók
felsőoktatási részvételének növelése.

VEKOP-7.4.1-16 Roma szakkollégiumok támogatása felhívás 2016.03.05-én
jelent
meg.
(1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról)

VEKOP-7.4.1-16
szakkollégiumok
300 millió forint

Roma
támogatása:

Szakképzéshez kapcsolódó intézkedések

40.

A
szakképzés
gazdaság
igényeihez igazodó átalakítását
célzó intézkedések
Megvalósítás időszaka:

A támogatási kérelem benyújtásának időszaka 2016. február 1.- 2016.
március 31. között lehetséges.
A GINOP-6.2.2-15 beavatkozás célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek
fejlesztése a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése,
valamint az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétele érdekében,
összhangban az országspecifikus ajánlásokkal. A beavatkozás végső célja, hogy a
szakképzésből végzettség nélkül kilépő tanulók száma csökkenjen.
a) Korai iskolalehagyás

A foglalkoztatottság növelése érdekében az Európa 2020 stratégia számszerűsített
céljai között szerepel a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai
iskolaelhagyók, lemorzsolódók arányának 10% alá csökkentése. A szakképzésben
ma a végzettség nélküli iskolaelhagyás mintegy 30%-os, így kiemelt figyelmet kell
fordítani a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének
javítására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelésére és
továbbtanulási esélyeik javítására.

Az intézkedés nyomán csökken a
szakképzést végzettség nélkül elhagyók
aránya, a tanulók alapkészségei fejlődnek.

A megvalósítás során a projekt a következő mérföldköveket kell, hogy
elérje:
- a végzettség nélküli iskolaelhagyás helyzetfelmérés és cselekvési terv
alapelveinek és módszertanának kidolgozása
-vezetői felkészítés tartalmi és módszertani kialakítása
- tanár-továbbképzési tartalom kidolgozása
-a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia szakképzés
és felnőttkori tanulás szakterületre vonatkozó cselekvési tervének
kidolgozása
-helyi cselekvési tervek minősítése

Az intézkedés forrásigénye:
1,8 milliárd Ft
Az intézkedés forrása:
6.2.2.-VEKOP/15

GINOP-

A szakképzési rendszer minőségének
javításával, a lemorzsolódás mértékének
csökkentésével arányosan több személy
léphet be a munkaerőpiacra versenyképes
tudással felvértezve, azaz, a munkerőpiaci
kereslet és kínálat közötti eltérés
csökkenhet.
A pedagógiai innováció, kollaboráció
paradigmaváltást jelent, amelynek a teljes
intézményrendszer vonatkozásában való
meghonosítása hosszabb időt vesz igénybe.

-a Nemzeti Alapkészség-fejlesztési Stratégia és akapcsolódó taneszközök
kidolgozása

A projekt fizikai befejezésének ideje 2019. december 31.
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A pályázati kiírás és a megvalósítás időszaka:
A GINOP-6.1.2-15 kiemelt program alapvető célja a hátrányos helyzetű személyek
digitális kompetenciáinak fejlesztése 200 000 fő esetében, amelyhez a
tudásszinteket meghatározó Infokommunikációs Egységes referenciakeret (IKER)
meghatározása és frissítése is szükséges.

b) Digitális írástudás fejlesztése

Az intézkedés forrásigénye:

2015. április 1-2017. december 31. (I. szakasz),

2018. január 1.-2020. december 31. (II. szakasz).

I.szakasz: 8,95 Mrd Ft (2015-ös
konstrukció, 2,5 év a projekt
hossza)
II: szakasz: 8,95 Mrd Ft (2017-2020,
2,5 év a projekt hossza)

c) Részvétel
programjában

az

OECD

PIAAC

d) Az Országos Képzési jegyzék
módosítása

e) A szakképzési rendszer átfogó
reformja

A GINOP 6.2.1 keretében megvalósuló PIAAC (The Programme for the
International Assessment of Adult Competencies) az OECD által irányított
nemzetközi program, amelynek során közvetlen adatfelvétel révén, reprezentatív
mintán, tízéves ciklusokban mérik és értékelik a 16-65 éves felnőttek legfontosabb
szövegértési, matematikai, problémamegoldó és infokommunikációs készségeit.
Célja a munkaképes lakosság képzettségének és motivációinak, valamint a
munkaerőpiac fogadóképességének összehangolására irányuló szakpolitikák
támogatása, továbbá a jó gyakorlatok és a munkaerő-piaci folyamatok részletes
feltárására irányuló nemzeti és nemzetközi szintű elemzések megalapozása.

… A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című – a Kormány 1040/2015. (II. 10.)
Korm. határozatával elfogadott – koncepcióban meghatározott feladatok
végrehajtása érdekében a 2016/2017. tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A
jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá alakul, az érettségit megelőző – 9-12.
évfolyamokat magában foglaló – képzési szakaszban növekszik a szakmai képzés
(és ezen belül is a gyakorlati képzés) aránya, amely biztosítja, hogy a tanulók az
érettségi mellett egy szakképesítést is szerezhessenek. A változások eredményes
bevezetéséhez szükséges az állam által elismert szakképesítéseket tartalmazó
Országos Képzési Jegyzék (OKJ) módosítása, amelynek keretében meghatározásra
kerülnek az érettségi végzettséggel együtt megszerezhető szakképesítések.
A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című – a Kormány 1040/2015. (II. 10.)
Korm. határozatával elfogadott – koncepcióban meghatározott feladatok
végrehajtása nyomán 2016-ben folytatódik a szakképzési rendszer átfogó reformja
2016-ban a 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezései alapján három kiemelt cél érdekében
A szakképzési reform azalábbi három kiemelt célterületre épül:

Az intézkedés forásigénye és
forrása: 1,1 milliárd Ft, GINOP6.2.1.-VEKOP/15
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020. december 31.

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege a GINOP
forrásaiból maximum 798,82 millió
forint, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program
forrásaiból maximum 301,18 millió
forint.

A folyamat megkezdődött 2016. február 10-én, bizonyos elemei a
2016/2017. tanévtől lépnek hatályba, illetve a a 25/2016. (II. 25.) Korm.
rendelet által meghatározott módon.

Mivel a jogszabály szabályozza a
szakképzés és a felnőttképzés
alapvető folyamatait, ezért hat a
GINOP 6.1 és 6.2 priritásokkal
támogatott összes programra.

A folyamat a 2015. évi LXVI. törvény elfogadásával, 2015.07.02-én
kezdődött meg, és azóta is tart.

Mivel a jogszabály szabályozza a
szakképzés és a felnőttképzés
alapvető folyamatait, ezért a
beavatkozás hatást gyakorol a
GINOP 6.1 és 6.2 priritásokkal
támogatott összes programra.

A 2015. évi LXVI. törvény módosította a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt és az
azokkal összefüggő tárgyú törvényeket is.

Az intézkedés nyomán a gazdasági
dimenzióban
mért
esélyegyenlőségi
mutatók javulnak, a munkaerőpiacról
kiszoruló
társadalmi
csoportok
munkaerőpiaci kulcskompetenciái fejlődnek,
felzárkóztatásuk esélye nő. Az első- és
másodlagos digitális megosztottság csökken
az IKT eszközökhöz való hozzáférés, illetve a
hozzáértés biztosítása által. Kockázatot
jelenthet, hogy a célcsoport lassan reagál a
program kínálta lehetőségre – különösen az
alacsonyan képzett (ISCED 1-2) résztvevők
elérése, bevonása és programban tartása
jelenthet nehézséget. A tanulási eredmény
alapú szemléletet tükröző IKER-en nyugvó
tananyag újszerű feladat a képzőknek, az új
megközelítés elfogadtatása kezdetben időbe
telhet, megfelelő kommunikációval azonban
kezelhető.
Az OECD program alapján elkészült
felmérést követően nyilvános, kutatható
adatbázisok
keletkeznek.
Ezekre
támaszkodva készülnek el a részletes hazai
jelentések az OECD megfelelő elemzései
részeként. Az adatbázisokra támaszkodó
kutatási eredmények, jelentések a nemzeti
szakpolitikákat támogató, a feltérképezett
problémák
megoldására
irányuló,
strukturális változások generálását segítik
elő.
Kockázat(ok): az OECD által
megkövetelt módszertani, szakmai és
ütemezési
követelményektől
történő
esetleges eltérés a program megvalósítását
veszélyezteti. Ez mind nemzetközi, mind
hazai
szakmai
kockázatokkal
jár
(bizalomvesztés, szakmai presztízsvesztés).
Az intézkedés nyomán megnyílt a lehetőség
a hosszabb idejű szakképesítések több
lépcsőben történő megszerzésére, és így a
felnőttek képzési lehetőségei tovább
bővültek.
A jogszabályi módosítások következtében
kialakított új iskolatípusban, az ún,
szakgimnáziumban, a 2016/2017 tanévtől
kezdődően a 2016-ban megújított Országos
Képzési Jegyzék szerint már több szakmai
tartalmat, több idegen nyelvet, és
informatikai oktatást tanulhatnak a tanulók.
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1. A szakképzési intérményrendszer és irányítási struktúra megújítása

A jelenlegi szakközépiskola és a szakiskola iskolaszerkezete átalakul, az új
iskolatípusok szerinti oktatás a 2016/2017-es tanévtől kerülnek bevezetésre. A
változtatások célja az, hogy minél több tanuló tegyen sikeres érettségi vizsgát, oly
módon, hogy egyben szakképesítést is szerezzen, vagy elérje a technikusi
minősítési szintet.

2. Az iskolarendszerű szakképzési kínálat tartalmi megújítása

A reform keretében megújul a szakképzési hídprogram, a szakiskola pedig 2016.
szeptembertől – szakközépiskola néven – öt évfolyamossá válik, és a tanulók
automatikusan folytathatják tanulmányaikat az érettségire felkészítő évfolyamon.
A fejlesztések során figyelmet kell fordítani az új működési struktúra, és kimeleten
a 44 szakképzési centrum további támogatására, a rendszer működésének
elemzésére, és a feltárt szükségletek kielégítésére.

A jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá alakul. (4+1 éves képzés,
érettségi és szakképzettség nyújtása egy időben). A jelenlegi szakiskola
szakközépiskolává alakul. ( 3+2 éves képzés: a 3 éves szakmai képzést
követően automatikus lesz a továbblépés a 2 éves, érettségi végzettség
megszerzésére felkészítő képzésbe).
A jelenlegi képzések 2015
szeptemberében indultak utoljára.

A jogszabályi előkészítések megtörténtek az ún. szakgimnázium új
iskolatípus bevezetése érdekében is. A 2016-ban a Kormány által
megújított Országos Képzési Jegyzék már több szakmai tartalmat, több
idegen nyelvet és informatikai oktatást fog tartalmazni ebben az új
iskolatípusban.
A köznevelési törvény módosításával a nappali rendszerű iskolai oktatásban
(és így az iskolai rendszerű szakképzésben) való részvétel felső életkori
korhatára a korábbi 21 évről 25 évre emelkedett, hogy minél többen részt
tudjanak venni a nappali rendszerű oktatásban.

Az átalakítás után a korábbinál több tanuló
szerez sikeres érettségi vizsgát oly módon,
hogy egyben szakképesítést is szerez, vagy
eléri a technikusi minősítési szintet.

A tartalmi megújítás nyomán a különböző
szakképzési programok a fiatalok számára
biztosítják az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges alapkompetenciákat
és alapműveltséget, valamint releváns
szakmai kompetenciákat adnak számukra,
továbbá a korábbinál több embert
vonzzanak a szakképzésbe.

A szakképzési törvény módosítása következtében az első államilag
támogatott szakképesítés megszerzése mellett a második szakképesítés
megszerzése is ingyenessé vált.

3. A szakképzés gazdasággal való kapcsolata megerősítése, a duális szakképzés
kiterjesztése

A „gazdasági kamarai garanciavállalás” 2015/16. tanévi bevezetése a
gazdálkodónál folyó gyakorlati képzés elsődlegességének megerősítését szolgálja.

Az állam által fenntartott szakképző iskolákban visszaállításra került a
gyakorlati oktatásvezető munkakör, a színvonalas, összehangolt gyakorlati
képzés megvalósítása érdekében. A Szabóky Adolf ösztöndíj az iskolai
rendszerű szakképzésben ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések
számának növelését irányozza elő, *10-ről 12-re (2015.09.01.); 12-ről 20-ra
(2016.09.01.)] .
Lehetővé vált, hogy a felnőttoktatásban tanulók is részt vegyenek a duális
képzésben, így számukra is elérhető a tanulószerződés kötésének
lehetősége, és az annak keretében folyó gyakorlati képzésen való részvétel.

A duális szakképzés megerősítésével a
szakmai képzések által átadott tudás
gyakorlati oldala, ezzel együtt a képzettek
piacképessége érdemben javul.

Emellett elindult uniós forrásból a fiatal szakképzett pályakezdők gyakorlati
tapasztalatszerzését támogató program, amelyben fontos támogató, a
fiatalt és a vállalatokat összekapcsoló szerep a szakképzési centrumoknak
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2. SZ. MELLÉKLET: EURÓPA 2020 CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK
1. Foglalkoztatási célkitűzés
Minden vonatkozó intézkedést az 5. országspecifikus ajánlás végrehajtására tett intézkedéseket bemutató tábla tartalmaz.

2. K+F célkitűzés

41.

Intézkedés megnevezése

Intézkedés tömör bemutatása

Intelligens
szakosodási
stratégia akcióterv

Eddig külön dolumentum nem készült, de a pályázati felhívások testesítik meg az S3
végrehajtására hozott intézkedéseket.

Végrehajtás státusza, további ütemezése

Kutatási
Roadmap

Infrastruktúra

A magyarországi kutatási infrastruktúrák helyzetét, jövőképét bemutató dokumentum az
Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) része, mivel a kutatási infrastruktúrák kiemelten fontos, ám
messze nem kizárólagos elemei a Nemzeti Innovációs Rendszernek.

Várt hatások leírása

2016. december végéig elkészül

Maga az intézedési terv megszövegezése, véglegesítése
külön forrásokat nem igényel, a végrehajtását jelentő KFI
program portfólió elemeihez tartozó keretösszegek pedig
a GINOP, VEKOP 2016. ÉFK, illetve az NKFI Alap 2016. évi
programstratégiájában találhatóak meg.

A végrehajtás során kapott visszacsatolások
és tapasztalatok alapján lehet dönteni az
esetlegesen
szükséges
későbbi
módosításokról

2015 végére elkészült

GINOP 2.3.3.-15 Kutatási infrastruktúra erősítése,
nemzetköziesedés,
hálózatosodás
35
Mrd
Ft
keretösszeggel – hálózatosodás, hazai és nemzetközi
együttműködések a konvergencia régióban, különös
tekintettel a H2020 fókuszra és az ESFRI Roadmap-ben
szereplő infrastruktúrákra.

Lsd. a vonatkozó pályázati konstrukcióknál
(GINOP 2.3.2.-15, GINOP/VEKOP-2.3.3-15)

2016. év folyamán sor kerül az Intézkedési Terv megszövegezésére is.

42.

Forrásigény, és az igénybe vett hazai, illetve uniós
források megjelölése

VEKOP 2.3.3.-15 – a fenti felhívás tükörképe a KMR-ben 2
Mrd Ft keretösszeggel.
GINOP 2.3.2.-15 – Stratégiai K+F műhelyek kiválósága –
nemzetközileg kiváló, jelentősebb K+F projekteknek
infrastruktúra/eszközoldali megtámogatása.
43.

Kereskedelmi hasznosítást
megelőző beszerzés (PcP
pilot)

A PcP folyamata során a közbeszerzésre kötelezett intézmény feladatainak ellátásához
kapcsolódó alternatív megoldások kifejlesztését segíti elő. A PcP végeredményeként olyan
terméknek kell létrejönni, ami jelentős megtakarítással, vagy megtakarítással és értéknöveléssel
„tömegigényt” elégít ki (és nemcsak egyedi szükségletre jelent megoldást), és bárki megveheti.

A GINOP 2016. ÉFK alapján a GINOP 2.2.3.-16 PcP program
2016. novemberében kerül meghirdetésre. Kimunkálására a
előreláthatóan a 2016. II. félévében kerül sor, abban az
esetben, ha számottevő nagyságrendű közsszolgáltatási
igényt lehet erre beazonosítani.

1 Mrd forint keretösszeggel

A PcP jelentős gazdasági hatású technológiai,
szolgáltatási megújulást céloz (i) biztosítva az
innovációs
lánc
folytonosságát;
(ii)
megtakarítás érhető el a közszolgáltató
költségvetésében, az így megtakarított
keretösszegek további KFI támogatására
fordíthatók; (iii) minőségi javulás érhető el a
közszolgáltatásokban az igény-orientált,
testreszabott beszerzési struktúrák révén.
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44.

Vállalati K+I tevékenység
ösztönzése

Vállalati KFI (vissza nem térítendő, hitel, hitellel kiegészített, kombinált hitel)
Iparjog
Innovációs voucher
Innovációs ökoszisztéma
Prototípus
K+F+I viszontgarancia program
Nemz. Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprg.
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprg.

45.

Stratégiai
együttműködések
kezdeményezések
támogatása

K+I
és

K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
Nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása
Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

Megjelent pályázatok:
GINOP-2.1.1-15,
VEKOP-2.1.1-15,
GINOP-2.1.3-15,
GINOP-2.1.4-15,
GINOP-2.1.5-15,
GINOP-2.1.7.-15,

Megjelent pályázatok:

2016-ban tervezett:
Vállalati KFI (NKFIA),
Iparjog (NKFIA),
Innovációs ökoszisztéma (NKFIA),
Prototípus (VEKOP 2.1.7.-16)
Vállalatok KFI tevékenységének támogatása hitel (GINOP8.1.1-16)
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel vissza
nem térítendő támogatással kiegészítve (GINOP-8.1.1-16/A
és GINOP-16)
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált
hiteltermék keretében (GINOP-8.1.4-16 és GINOP-2.1.2-16)
K+F+I viszontgarancia program (GINOP-8.1.2-16)
Nemz. Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprg.
(GINOP-8.1.3/A-16)
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprg. (GINOP-8.1.3/B-16)

2016-ban tervezett:

Megjelent pályázatok:
GINOP 2.2.1.-15

Megjelent pályázatok:

Kiválóságot szolgáló K+I
kapacitások megteremtése

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis
Kutatási témapályázatok támogatása

VEKOP összesen: 7 milliárd Ft vissza nem térítendő
NKFIA összesen: 0,3 milliárd Ft

GINOP összesen: 110 milliárd Ft vissza nem térítendő; 179
milliárd Ft visszatérítendő
VEKOP összesen: 14 milliárd Ft vissza nem térítendő, 5,49
milliárd Ft visszatérítendő
NKFIA összesen: 23,5 milliárd Ft

GINOP összesen: 60 milliárd Ft vissza nem térítendő

2016-ban tervezett:
VEKOP 2.2.1.-16,
Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NKFIA)
GINOP 2.3.1-16
Nemzetközi együttműködésben megvalósuló
támogatását az NKFIA biztosítja 2015/16-ban

46.

GINOP összesen: 79 milliárd Ft vissza nem térítendő

innováció

2016-ban tervezett:
GINOP összesen: 3,5 milliárd Ft vissza nem térítendő
VEKOP összesen: 2,64 milliárd Ft vissza nem térítendő
NKFIA összesen: 28 milliárd Ft vissza nem térítendő

Megjelent pályázatok:
GINOP 2.3.2-15
GINOP 2.3.3-15
GINOP 2.3.4-15
VEKOP 2.3.2-15
VEKOP 2.3.3-15

Megjelent pályázatok:

2016-ban tervezett:
VEKOP 2.3.3-16
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (NKFIA)

2016-ban tervezett:

GINOP összesen: 85 milliárd (+40,052 milliárd Ft az ELI
ALPS részére) vissza nem térítendő
VEKOP összesen: 6 milliárd

GINOP összesen: 40 milliárd Ft
VEKOP összesen: 4 milliárd Ft

Az ELI ALPS támogatását a GINOP 2.3.6-15 biztosítja

A magyar KKV-k pályázati ismerete,
forrásbevonó képessége nő, hazai és
nemzetközi
kapcsolatrendszere
bővül.
Önállóan új, piacképes termékek, eljárások,
szolgáltatások kifejlesztésében vesznek
részt,
szellemi
tulajdon
menedzsment/védelmi
tudatosságuk
növekszik.

NKFIA összesen: 8 milliárd Ft

A kutatási eredmények a gazdaságban és a
társadalmi élet egyéb területein hasznosulva
létező, fontos társadalmi jelentőségű
problémák megoldásához járulnak hozzá.
Növekszik
az
ország
gazdasági
versenyképessége, valamint a hazai K+F+I
humánkapacitása, fejlődnek a kutatás,
fejlesztés és innováció kompetenciái. A hazai
kutató közösség fokozódó mértékben
tagozódik be a nemzetközi hálózatokba.

A kiemelkedő kutatóhelyek (kutatóismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi
színvonalra fejlődnek, a magas színvonalú
kutatási-fejlesztési kapacitások (elsősorban
infrastruktúra)
kritikus
tömegének
létrejöttével lehetővé válik a nemzetközi
kiválósági együttműködésekbe (kiemelten:
Horizont 2020) való megnövelt volumenű
bekapcsolódás; és a két folyamat
együtthatójaként növekszik a kívánt
kiválóság a kutatásban Létrejönnek a a
vállalkozások, a közfinanszírozású, illetve a
nonprofit
kutatóhelyek
(kutatóismeretterjesztő
szervezetek)
közötti
kapcsolatok.
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Egyéb kapcsolódó intézkedések

47.

A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs
Stratégia (NKIS) céljainak
megvalósítása
(20112020. között időszakra).

Az NKIS
céljainak érvényesítése az NKIS
végrehajtásával összhangban lévő 2014-2020-as
operatív programok pályázati kiírásainak és a
Norvég–EGT Alapok (2009-2014) tervezésében. Az
NKIS céljainak népszerűsítése.

2011-2020

Az intézkedés forrásigényét a 2014-2020-as operatív programok, illetve a Norvég és EGT Alapokból (2009-2014)
rendelkezésre álló források biztosítják.

Az NKIS céljainak megvalósításával javul
Magyarország versenyképessége, szem
előtt tartva a környezet és az emberi
egészség védelmét.

48.

Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia 20142020

Az
infokommunikáció
területén
szükséges
szakpolitikai beavatkozásokat, intézkedéseket és
akciókat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, a
Zöld Könyv ebből származtatott fejezetei, a
kormány által meghirdetett Digitális Nemzet
Fejlesztési Program és az Internet Konzultációból
leképzett InternetKon programok tartalmazzák,
figyelembe véve az Egységes Digitális Piac (DSM)
prioritásait.
Az internetről és a digitális
fejlesztésekről
szóló
nemzeti
konzultáció
(InternetKon) eredményei alapján megjelent a
Kormány 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozata.

A konkrét intézkedések a GINOP program 3.
prioritási
tengelyében
meghirdetett
projektekben jelentkeznek. Ennek kiemelt
programja a 2015-ben pályázatként (GINOP
3.4.1) meghirdetett NGA újgenerációs helyi és
körzethálózati fejlesztéseket magában foglaló
Szupergyors Internet projekt, ami 2015-ben a
„mapping” végrehajtását, a pályázati kiírás
véglegesítését
és
meghirdetését
eredményezte
és
2016-tól
tényleges
megvalósítási fázisba lép. További programok
indulnak a versenyképes IKT szektor
fejlesztésére, a digitális gazdaság fejlődésének
előmozdítására, a közösségi hozzáférés
segítésére
és
a
digitális
szakadék
csökkentésére.

68 Milliárd forint vissza nem térítendő támogatás (2016-2018)

A szélessáv elterjedésének jelentős
gazdaságélénkítő hatása van.Az ipar
digitalizásában
is
szükséges
az
infrastruktúra megléte, a hátrányos
helyzet megszüntetése, a digitális
képességek
megteremtése,
az
eKözigazgatási szolgáltatások bővítése
mind ezen alapul.

80 Milliárd forint visszatérítendő támogatás
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3. Energia- és klímapolitikai célkitűzés
Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tömör bemutatása

Végrehajtás státusza, további ütemezése

Forrásigény, és az igénybe vett hazai, illetve uniós források
megjelölése

Várt hatások leírása

49.

A III. Nemzeti
Energiahatékonysá
gi Cselekvési Terv
(NEHCST)
megvalósítása

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv bevezetése során
meghatározásra kerülnek a jelentősebb energiahatékonyság-javító
intézkedések. A NEHCST összegzi a várható és vagy/elért
energiamegtakarításokat, továbbá bemutatja azon intézkedéseket és
ellenőrzési
rendszereket,
amelyek
garantálják
az
elvárt
energiamegtakarítások megvalósulását. Bemutatja a megvalósult
intézkedéseket és ismerteti a tervezett energiahatékonysági programokat.

A III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési
Tervet a Kormány a 1601/2015. (IX. 8.) Korm.
határozattal fogadta el. A 2012/27/EU irányelv
értelmében energiahatékonysági cselekvési
terveket a tagállamoknak három évente kell az
Európai Bizottság részére benyújtani.

Az intézkedés
végrehajtásával előirányzott fejlesztések
megvalósítására a következő Európai Uniós források vehetőek
igénybe 2015-től: KEHOP, 5. prioritási tengely:
központi
költségvetési szervek és a non-profit szektor épületenergetikai
fejlesztései, távhőrendszerek energiahatékonysági korszerűsítése,
Közép-magyarországi Régió területén: önkormányzati épületek
épületenergetikai
fejlesztései,
TOP,
önkormányzatok
energiahatékonysági fejlesztései, kivéve a Közép-magyarországi
Régióban; GINOP: vállalkozások (kkv-k) energiahatékonysági
fejlesztései, kivéve a Közép-magyarországi Régióban; energetikai
K+F+I, energiahatékonysági pénzügyi eszközök,
VEKOP:
vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, energiahatékonysági
pénzügyi eszközök a Közép-magyarországi Régióban.

Az energiahatékonyság növelése jelentős mértékben járul hozzá az
ÜHG kibocsátás csökkentéséhez, ezáltal hangsúlyos szerepet tölt
be a környezeti és klímavédelmi célok elérésében. Ezen felül az
energiahatékonyság növelése az egyik legeredményesebb és
költséghatékonyabb
módja
az
energiafüggőségünk
csökkentésének, hozzájárulva az ellátásbiztonság növeléséhez.

50.

Magyarország
Megújuló Energia
Hasznosítási
Cselekvési
Tervének
felülvizsgálata

A cselekvési terv célja a 2009/28/EK irányelv (RED Irányelv) által
meghatározottak szerint hazánkra vonatkozó 2020. évi, kötelező átfogó
nemzeti célkitűzés elérési útjának rögzítése, és ennek érdekében ágazati
célkitűzések és intézkedések megfogalmazása. A korábban előrejelzett
teljes energia mennyisége várhatóan a tervezetthez képest alacsonyabb
lesz 2020-ban, így a 14,65%-os részarány alacsonyabb megújuló energia
mennyiség mellett fog megvalósulni. Így a Terv felülvizsgálatakor immár a
Nemzeti Energiastratégiában aktualizált 2020-as energiaprognózis értékeit
vesszük figyelembe.

A felülvizsgált cselekvési terv kidolgozása
folyamatban van, a dokumentum véglegesítése
2016 második felében várhatóan megtörténik.

Az intézkedés
végrehajtásával előirányzott fejlesztések
megvalósítására a következő Európai Uniós források vehetőek
igénybe 2015-től: KEHOP, 5. prioritási tengely: közcélú hálózatra
termelő megújuló energiatermelés, megújuló energiaforrások
alkalmazása épületenergetikai és helyi hő fejlesztések során, TOP:
önkormányzatok
megújuló
energetikai
fejlesztései
épületenergetikai felújításokhoz kapcsolódóan a konvergencia
régiókban; GINOP: vállalkozások (kkv-k) megújuló energetikai
fejlesztései , energetikai K+F+I, a megújuló energiaforrások
használatát ösztönző pénzügyi eszközök, kivéve a Középmagyarországi Régióban; VEKOP: vállalkozások megújuló
energetikai fejlesztései, valamint a megújuló energiaforrások
használatát ösztönző pénzügyi eszközök a Közép-magyarországi
Régióban.

Az intézkedés hatására csökken az energiaimport-függőség és a
CO2 kibocsátás, valamint nő a megújuló energiaforrások
előállításának részaránya, hozzájárulva az Európa 2020
Stratégiában előírt megújuló részarány eléréséhez. A megújuló
energiaforrások alkalmazása lokálisan (a felhasználóknál) csökkenti
az energiaköltségeket, valamint – különösen a biomassza és a
napenergia hasznosítása esetében – hozzájárul a vidéki
foglalkoztatás bővítéséhez. Az intézkedés meg nem valósulása
kockáztatja a 2009/28/EK irányelvben meghatározott tagállmai
kötelezettségek teljesítését.

51.

Második Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégia

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény (a Kiotói tv.) 3. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján az Országgyűlés által 2008-ban
elfogadott első Nemzeti Égahajlatváltozási Stratégiát a Kormánynak
ötévente szükséges felülvizsgálnia. A jogszabályban előírt felülvizsgálat
eredményeként 2013-ban elkészült a második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia, amely 2015. június 2-án benyújtásra került az Országgyűlés
részére.

A stratégia legkésőbb 2016. december 31-ig
kerül elfogadásra.

A stratégia átdolgozásának forrásigénye az egyeztetéseket
követően, a későbbiekben válik számszerűsíthetővé.

A stratégia elfogadásával a dokumentum részét képező Hazai
Dekarbonizációs Útiterv és Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia által
hazánk eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács 2013. május
21-i 525/2013/EU rendeletének 4. és 15. cikkében foglalt
kötelezettségének.

52

Alternatív
Üzemanyagok
Infrastruktúrájána
k
Kiépítéséről
szóló
Nemzeti
Keretterv

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EK, az alternatív üzemanyagok
infrastruktúrájának bevezetéséről szóló irányelve értelmében a
tagállamoknak ki kell dolgozniuk az alternatív üzemanyag-infrastruktúra
kiépítésének ütemtervét egy Nemzeti Keretprogram formájában. Ebben
meg kell határozni a nemzeti célokat és az ahhoz kapcsolódó
intézkedéseket, továbbá ösztönzőket is.

A Nemzeti Keretterv Bizottsághoz történő
benyújtásának határideje 2016. november 18. A
Keretterv egyes alternatív üzemanyagfajtától
függően 2020-ig, 2025-ig és 2030-ig jelöli majd
ki a teljesítendő célérétékeket.

Még nem beazonosítható.

Az alternatív üzemanyagok, köztük a bioüzemanyagok
felhasználásának növelését segítő infrastuktúra elterjesztésével
csökkenthetővé válik az
üvegház hatású gázok és egyéb
légszennyezők kibocsátása, mely a klímaváltozás mérséklését és a
helyi levegőminőség javítását is elősegíti.

Az alternatív üzemanyagok töltőinfrastruktúrájának kiépítésére
irányuló projektekhez, ezáltal a Keretterv megvalósításához az
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) tud pénzügyi
támogatást nyújtani. A CEF célja a transzeurópai hálózatokba
történő beruházások felgyorsítása a közlekedési, energetikai és
távközlési ágazatokban.
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53.

Energiaés
Klímatudatossági
Szemléletformálás
i Cselekvési Terv

A magyar Kormány 2015. augusztusában fogadta el az Energia- és
Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervet (EKSzCsT), amelynek
célja az energia- és klímatudatosság elterjesztése. A Terv azonosítja azokat
a rövid távon megvalósítandó intézkedéseket, amelyek képesek jelentős
mértékben hozzájárulni a klímaváltozással és energiafelhasználással
kapcsolatos szemléletváltás bekövetkezéséhez, a fogyasztói szokások
megváltoztatásának, továbbá a hazai szereplők ilyen irányú
tevékenységének átalakításához.
A fogyasztói tájékozottság növelése érdekében a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal 2015 végén energiahatékonysági honlapot
indított el (http://energiahatekonysag.mekh.hu/).

A terv
2016-ra elsősorban a programok
megalapozásául szolgáló intézkedések, többek
között a hazai energia- és klímatudatosságról
információt adó primer kutatás végrehajtását
ütemezi. Az EKSzCsT intézkedéseinek hatékony
végrehajtása és további szemléletformálási
programok és együttműködési lehetőségek
kialakítása érdekében 2015 decemberében egy
államigazgatási, valamint vállalati, és társadalmi
szereplőket
tömörítő
szemléletformálási
munkacsoport jött létre, melynek tevékenysége
2016-tal veszi jelentősebb kezdetét. Az EKSzCsT
2020-ig jelöli ki az ütemezett intézkedéseket.

Számos intézkedésnek nincs külön forrásigénye, valamint egyes
intézkedések forrásigénye még nem határozható meg. Az
1602/2015. (8.IX.) korm. határozat keretében kihirdetett
intézkedések végrehajtása összesen várhatóan bruttó 15-20 millió
forintot fog igényelni.
Az intézkedés
végrehajtásával előirányzott fejlesztések
megvalósítására a következő operatív programok forrásai vehetők
igénybe: KEHOP (vonatkozó prioritásai: 1. A klímaváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodás

Az EKSzCsT-ben megjelölt intézkedések a környezeti terhelések
mérséklését, és ezzel az egészségügyi kockázatok, valamint az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezik.
Az intézkedések útján átadott információk az egyéni
energiatakarékossági intézkedések kialakításához, ezáltal az
energiaköltségek csökkenéséhez is hozzájárulhatnak.
Kockázat nem azonosítható.

4. Természet-védelmi és élővilág-védelmi fejlesztések,
5. Energia-hatékonyság növelése, megújuló energia-források
alkalmazása)
EFOP (vonatkozó prioritása: 3. Gyarapodó tudástőke), TOP
(vonatkozó prioritásai: 2. Vállalkozásbarát, népesség-megtartó település-fejlesztés, 3. Alacsony
széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken, 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú
városokban), VEKOP (vonatkozó prioritása: 4. Turisztikai és
természet-védelmi fejlesztések, 5. Az energia-hatékonyság, az
intelligens energia-használat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása).
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54.

Megújuló
energiaforrások
alkalmazását
elősegítő
támogatási
programok

Az intézkedés keretében egyrészt az elmúlt években meghirdetett
támogatási konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátása (kifizetés, megvalósítás), valamint új támogatási
konstrukciók meghirdetése tervezett. A támogatási programok egyik
meghatározó forrása 2014-től a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
(ZFR), amely az EU emisszió kereskedelmi rendszeréből befolyt
kvótabevételek egy részéből kerül finanszírozásra.

A megújuló energiaforrások növelése hangsúlyos szerepet tölt be a 20142020-as időszakban rendelkezésre álló Európai Uniós források
felhasználása során is. A Kormányzat elköteleződését mutatja, hogy a
megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program mellett további Operatív
Programokon (TOP, VEKOP, GINOP) belül is támogatandó célként jelenik
meg,

Ezen felül folyamatban van a megújuló- és alternatív energiaforrásokból
előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszerre (METÁR)
vonatkozó szabályozási koncepció kidolgozása. A jelenlegi KÁT rendszer
nem felel meg az Iránymutatás követelményeinek, ezért helyette olyan új
támogatási rendszert kell kidolgozni, amely teljes mértékben megfelel az
Iránymutatásnak
(a
2014–2020
közötti
időszakban
nyújtott
környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról). A METÁR az
Iránymutatás
követelményein
alapul,
de
az
Iránymutatás
alapkövetelményeinek teljesítésén belül számos esetben él az Iránymutatás
által megengedett eltérések alkalmazásának lehetőségével, valamint
figyelembe veszi az eddigi magyar és a nemzetközi tapasztalatokat is.

2014-től: ZFR: A 2014. és 2015 években a
kvótabevételek terhére meghirdetett pályázati
konstrukciók esetében a támogatói döntések
már megszülettek, jelenleg a projektek
megvalósítása és pénzügyi lezárása van
folyamatban, mely várhatóan 2016-ban véget
ér. Továbbá 2016. év első felében két pályázati
konstrukció kerül meghirdetésre.

A
megújuló
energiaforrások
fokozott
alkalmazása
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
mellett további Operatív Programokon (TOP,
VEKOP, GINOP) belül is támogatandó célként
jelenik meg, megsokszorozva a terület által a
korábbi időszakban elérhető támogatási
források összegét.

A megújuló energiaforrások növelése hangsúlyos szerepet tölt be a
2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló Európai Uniós
források felhasználása során is. 2016. évben a KEHOP 5. felhívás
keretében a megújuló energiaforrások növelésére és az
épületenergetikai fejlesztésekre összesen 188 Mrd Ft
állrendelkezésre 2016-ban.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.)
Korm. határozat tartalmazza a GINOP energetikai jellegű
felhívásait is, amire összesen 90,1 Mrd Ft visszatérítendő és nem
visszatérítendő forrás áll rendelkezésre 2016-ban. A Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatban
megtalálható a VEKOP energetikai jellegű felhívásai. A
felhívásokban összesen 21,17 Mrd Ft visszatérítendő és nem
visszatérítendő forrás áll rendelkezésre 2016-ban.). Tehát összesen
299,3 Mrd Ft áll rendelkezésre a fentebb említett fejlesztésekre
2016-ban.

Az intézkedés hatására csökken az energiaimport-függőség és a
CO2 kibocsátás, valamint nő a megújuló energiaforrások
előállításának részaránya, hozzájárulva a Európa 2020 Stratégiában
előírt megújuló részarány eléréséhez. A megújuló energiaforrások
alkalmazása lokálisan (a felhasználóknál) csökkenti az
energiaköltségeket, valamint – különösen a biomassza és a
napenergia hasznosítása esetében – hozzájárul a vidéki
foglalkoztatás bővítéséhez. Az intézkedés meg nem valósulása
kockáztatja a 2009/28/EK irányelvben meghatározott tagállmai
kötelezettségek teljesítését.

A METÁR koncepciójának prenotifikációs
eljárása az Európai Bizottsággal 2016. január
elején megkezdődött.
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55.

Hulladékgazdálkod
ással kapcsolatos
fejlesztések

A 2016-ra vonatkozó intézkedések a következőket ölelik fel:
• megelőzés: a tudatos fogyasztói magatartás széles körű elterjesztése,
valamint a környezetközpontú gondolkodás népszerűsítése által a
hulladékképződés megelőzése;

KEHOP, TOP források vehetőek igénybe.

A tervezett célok biztosítják a fenntartható erőforrás-gazdálkodást,
valamint a környezetre káros kibocsátások mérséklését.

• a hulladékká vált termékek újrahasználatát elősegítő fejlesztések és
intézkedések;
• elkülönített gyűjtés, a szállítás és az előkezelő rendszerek fejlesztése a
települési hulladék, a települési hulladék részét képező veszélyes hulladék,
az elektromos és elektronikus hulladék, az elem- és akkumulátorhulladék,
valamint a biohulladék (zöldhulladék, használt sütőolaj) tekintetében;
• új hasznosító kapacitások kiépítése: a keletkezett hulladék minél nagyobb
arányú hasznosítása, a lerakás minimalizálása érdekében;
• a meglévő hasznosító kapacitások bővítése, korszerűsítése,
technológiafejlesztés; új technológiák kialakításának ösztönzése
• hulladéklerakók rekultivációja;
• a biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól: a helyi
közösségi és házi komposztálás elterjesztése és komposztfelhasználás
növelése;
• az élelmiszerhulladék képződés csökkentését eősegítő intézkedések;
• a hulladékból előállított másodnyersanyagok felhasználási lehetőségeinek
feltárása

4. Oktatás célkitűzés
Minden vonatkozó intézkedést az 5. országspecifikus ajánlás végrehajtására tett intézkedéseket bemutató tábla tartalmaz.
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5. Szegénység célkitűzés
Intézkedés megnevezése
56.

Intézkedés tömör bemutatása

Végrehajtás státusza, további
ütemezése

Forrásigény, és az igénybe vett hazai,
illetve uniós források megjelölése

Várt hatások leírása

„Gyerekesély programok” Hátrányos
és
halmozottan
hátrányos
gyermekekre vonatkozó programok
a)
Integrált térségi
gyermekprogramok támogatása a
hátrányos helyzetű térségekben

A 2007-2013-as programozási időszakban integrált térségi
gyerekesély programok indultak el (TÁMOP 5.2.3.) 23 LHH
kistérségben, három pályázati körben 3 valamint 2 éves
megvalósítási időszakkal. Az érdemi változások elérése
érdekében a gyerekesély programok a helyi szakemberekre és
döntéshozókra támaszkodva olyan 10 évre szóló helyi
gyermekstratégiákat is készítettek, amelyek megvalósítása csak
a programok folytatásával biztosítható. Ennek megfelelően az
EFOP 1.4.2. konstrukció a korábbi években megkezdett térségi
szintű, hosszútávú felzárkózási folyamatok továbbvitelét
szolgálja.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. február (csúszik)
Projektidőszak: 5 év

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 4. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat:

Jelen konstrukció legfeljebb 31 hátrányos helyzetű célterületen (kedvezményezett
járásban) biztosítja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének
megakadályozását és a gyermekek esélyeinek növelését.

EFOP 1.4.2. Integrált térségi
gyerekprogramok támogatása a
hátrányos helyzetű térségekben
Felhívás keretösszege: 15 Mrd Ft (csak a
konvergencia régiókban valósul meg)

A projekt célja a minőségi szolgáltatásokhoz, esélyteremtő
programokhoz való hozzáférés javítása a gyerekes családok
szempontjából hátrányokkal küzdő településeken.
a) komponens: a koragyerekkori esélyteremés támogatása
Biztos Kezdet Gyerekház létesítésével olyan 1000 - 4000 állandó
lakosú
településeken, ahol a rászoruló (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek aránya
eléri az 50 %-ot.
b) komponens: „Jó kis hely” néven komplex programcsomag
biztosítása a gyermekek életszakaszaihoz illeszkedően az
integráció erősítése érdekében olyan szolgáltatáshiányos 1000
állandó lakos alatti kistelepüléseken, ahol nem csökken a
gyerekszám és a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő) gyerekek aránya eléri az 50 %-ot.

A bevatakozás hatására erősödnek a szülők életvezetési vagy gyereknevelési
kompetenciái, illetve javulnak a gyermekek közösségbe való beilleszkedési képességei
és a köznevelésben való eredményes részvételének feltételei.
A program hatására folytatódik a szemléletváltozás, amit jelez a gyerekekkel,
családokkal dolgozó helyi megvalósítók többségének mély elköteleződése, számos
helyi döntéshozónak a program céljaival kapcsolatos pozitív attitűdje, a gyermekjóléti
ellátás támogató jellegének erősödése, a helyi aktivitások növekvő száma.

Tevékenységek:
A gyerekek és
gyerekes
családok
szempontjából fontos szolgáltatások hozzáférhetővé tétele,
kapacitásuk bővítése, innovatív, helyi megoldások bevezetése,
korai képességgondozás, tanulást segítő iskolán kívüli
tevékenységek, ifjúsági segítő munka, pályaorientáció
támogatása, szabadidős tevékenységek, táborok lebonyolítása,
lakhatási viszonyok javítása, prevenciós tevékenységek,
szűrések, iskolai, óvodai szociális munka, szakmai és szakmaközi
hálózatok működtetése, a gyermekvédelmi jelzőrendszer
hatékonyságának növelése.
b)
"Jó kis hely” - új Biztos
Kezdet Gyerekházak és kistelepülési
komplex gyermekprogramok

Az előző programban 80 267 fő vett részt a szolgáltatások valamelyikében. A fő
célcsoportot jelentő 0-17 évesek száma 54 379 fő. Az elért gyerekek mintegy 63%-a
hátrányos helyzetű volt, ebből 25% a HH és 38% a HHH gyerekek aránya.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. június
Projektidőszak.
2016-2022
(végrehajtás: 48 hónap)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 4. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat:
EFOP EFOP-1.4.3 „Jó kis hely” - új Biztos
Kezdet Gyerekházak és kistelepülési
komplex gyermekprogramok
Felhívás keretösszege: 5.5 Mrd Ft.
Várható
költségigény
költségvetés):

(hazai

A létrehozásra kerülő 50 új Biztos Kezdet
Gyerekház
számára
a
2021-es
költségvetésben
szükséges
először
forrást tervezni.
A „Jó kis hely” komplex gyerekprogram
esetében annak finanszírozását a hazai
költségvetésből ki kell alakítani, melyre
várhatóan
először
a
2021.
évi
költségvetési időszakban kerül sor.

A konstrukció keretében legfeljebb 50 új Biztos Kezdet Gyerekház, valamint legalább
80 kistelepülési komplex gyermekprogram fog megvalósulni, ezáltal biztosítva a
minőségi szolgáltatásokhoz, esélyteremtő programokhoz való hozzáférés javítását a
gyerekes családok szempontjából hátrányokkal küzdő településeken
Előzmény konstrukciók és eredményeik:
A 2007-2013 időszakban a TÁMOP konstrukciók keretében 115 Biztos Kezdet
gyerekház jött létre, melyekből 2015-ben az uniós projekt befejezését követően 112
gyerekház működéséhez biztosít forrást a hazai költségvetés. A gyerekházak 2013.
január 1-jétől beillesztésre kerültek a 1997. évi XXXI. törvénybe a gyermekjóléti
alapellátások közé. A gyerekház az óvodáskor alatti gyereknek és szülőjének
együttesen nyújt szolgáltatást, növelve ezzel a szülő gyereknevelési kompetenciáit. A
Gyerekház progniosztizálható hatása a gyerekekre a részvétel alatt a beszéd és
kognitív, mozgásszervi fejlődésben, valamint az együttműködő viselkedésmintákban
látszik, a kognitív előnyök és viselkedési előnyök az óvodában is fennmaradnak, a
gyerek jobban beilleszkedik az óvodába, kevesebb részképesség zavarral
rendelkeznek.
Iskoláskori hasznok: jobb teljesítmény, a korai lemorzsolódás kisebb esélye, kisebb
esély a devianciára.

A „Jó kis hely” kistelepülési integrált szolgáltatásnak nincs 2007-2013 közötti
előzménye. A célcsoport a településen élő 25 év alatti gyerekek (0-17 évesek) és az
ifjúsági korosztály, ahol szükséges, a szülők bevonásával. A fejlesztés keretében egész
napos nyitvatartással működne egy közösségi tér, ahol a korcsoportok életkori
igényeinek megfelelő foglalkozások és szabadidős, prevenciós programok zajlanak
majd (pl. délelőtt a kisgyerekes szülőknek, délután az iskolából hazatérőknek iskolai
felzárkózást segítő foglalkozás, este az ifjúsági korcsoportnak megfelelő szakemberek
szakmai támogatásával).
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c)
Integrált gyerekprogramok
szakmai támogatása

A konstrukció a korábbi években megkezdett hosszútávú
gyermekszegénység elleni programcsomag szakmai-módszertani
elemének folytatását biztosítja és a TÁMOP 5.2.1 kiemelt
projekt utódprojektjének tekinthető. A kiemelt projekt 31 a
kedvezményzett járás integrált térségi gyerekprogramja, 112
régi és 50 új Biztos Kezdet Gyerekház, valamint 80 kistelepülési
program folyamatos szakmai támogatását biztosítja, jellemzően
az ország rosszul megközelíthető peremvidékein. Cél a
gyermekek esélyeit növelő térségi és települési projektek
végrehajtói
számára
összehangolt,
gyakorlatorientált
háttértámogatás nyújtása, az integrált megközelítés segítése, a
helyi
projektek
szakmai
hatékonyságának
növelése,
fenntarthatóságuk megalapozása.

Meghirdetésére 2016 január 26-án
került sor.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 4. intézkedés

Projektidőszak: 73 hónap

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat:
EFOP 1.4.1. Integrált gyerekprogramok
szakmai támogatása
Felhívás keretösszege: 3 Mrd Ft

A projekt a korábbi években megkezdett hosszú távú gyermekszegénység elleni
programcsomag szakmai-módszertani elemének folytatását biztosítja.

Jelen konstrukció hozzájárul ahhoz, hogy a helyi projektekben a szükségletekre még
jobban reagáló szolgáltatások és programok épülhessenek ki az esélyek hosszú távú
növelése érdekében. A program által kísért projektek száma is nő: míg a TÁMOP 5.2.1
kiemelt projekt összesen 135 helyi projektet támogatott, addig az EFOP 1.4.1.projekt a
tervek szerint több mint 270 helyi projekt szakmai támogatását biztosítja.
A közösségi tervezés módszerének elterjesztésével a legrosszabb helyzetű területeken
is lehetőség nyílik érdemi fejlesztések megvalósítására és a lefölözés elkerülésére,
valamint a gyerekek jövőjében való közös és felelős gondolkodás elterjesztésére.

Tevékenységek: Módszertani és szakmai támogatás keretében
hálózatépítés,
képzések megvalósítása, szemléletformálás,
közösségfejlesztés, folyamattámogatás, mentorálás, a helyi
projektekhez kapcsolódó értékelések, kutatások végzése.
d)
Gyerekesély
infrastrukturális háttere

programok

Az EFOP 1.4.2 valamint 1.4.3 konstrukciók infrastrukturális
hátterét ez a konstrukció biztosítja. Céljai megegyeznek a
humán fejlesztést biztosító EFOP 1.4.2 és 1.4.3 konstrukció
céljaival. A konstrukció
többek között a bevont (meglévő)
épületek korszerűsítését, funkcióra alkalmassá tételét
támogatja. (Gyermekek és fiatalok foglalkoztatására alkalmas
terek, tanulási, valamint játszóhelyek és egészségfejlesztő
testmozgást támogató kültéri és beltéri egységek kialakítása).
Segíti a szolgáltatások biztosításához, mobilizálásához, valamint
a szülők bevonásához szükséges berendezés és eszköztár
kialakítását.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. június

e)
Rászoruló
gyermekek
intézményen
kívüli
szünidei
étkeztetésének kiterjesztése

Míg a a rászoruló gyermekek nyári szünet idején történő
ingyenes étkeztetése a költségvetés külön jogcímeként 2002 óta
egyre növekvő forrással, pályázati úton került finanszírozásra
(2015-ben 1482 településen mintegy 134 ezer gyermekhez
jutott el az ellátás). 2016. január 1-jétől a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) módosításával az önkormányzatok kötelezően
ellátandó
feladatává
vált
valamennyi
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosult
hátrányos,
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermek
ingyenes
étkeztetésben részesítése valamennyi iskolai szünet (és a
bölcsődék, óvodák zárva tartása) idején.

2016. január 1-jén hatályba lépett.
A szünidei étkeztetés e rendelkezés
szerinti
biztosítására
első
alkalommal a 2016. tavaszi
szünetben kerül sor.

A Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvényben biztosítva 5.3 milliárd Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kötelező önkormányzati feladattá
tétele e gyermekek és családjaik körében javítja az életszínvonalat és életminőséget,
csökkenti a szegénységi kockázatot. Javítja a gyermekek egészségi állapotát, elősegíti
egészséges fejlődésüket, ezzel javítja az érintett gyermekek társadalmi integrációjának
esélyeit, csökkenti körükben a szegénység újratermelődését. Teljesül a Magyar
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre
szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat 1.
melléklet I. 4. pontja.

f)
A
koragyermekkori
intervenció rendszerszintű fejlesztése.

A koragyermekkori intervenció ágazatközi, koordinált, országos
szinten történő megerősítése szükséges.

2016-2020 (4 éves projekt)

EFOP 1. prioritás: 3.990.000.000 Ft
VEKOP: 1.710.000.000 Ft

Az intézkedés végrehajtásának társadalmi és gazdasági hatása jelentős. Hozzájárulhat
ahhoz, hogy a jól szervezett szűréseknek, vizsgálatoknak, fejlesztéseknek és
terápiáknak köszönhetően sokkal kevesebb gyermek induljon hátránnyal a köznevelési
rendszerben, majd a munkaerőpiacon.

Közös ágazatközi protokollok, korszerű adatstruktúra, egységes
gyermekút nyomonkövetése informatikai háttér kialakítása,
egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer alkalmazása stb.
57.

Projektidőszak.
2016-2022
(végrehajtás: 48 hónap)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 2. prioritás 1. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat:
EFOP EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok
infrastrukturális háttere
Felhívás keretösszege: 5.5 Mrd Ft

A konstrukció az Integrált térségi gyermekprogramok, valamint a "Jó kis hely" Biztos
Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok keretében
megvalósításra kerülő programok infrastrukturális fejlesztéseit biztosítja.
A 2007-2013 időszakban a hazai elszámolhatósági szabályok lehetővé tették az adott
konstrukción belüli ESZA és ERFA források közötti – meghatározott mértékű –
átjárhatóságot. Ennek megfelelően az EFOP 2.1.2. elődprojektjei:
-

TÁMOP 5.2.3. (három meghirdetési körben)

-

TÁMOP 5.2.2. (három meghirdetési körben)

Kockázatot jelent, ha az ESZA és ERFA pályázatokat időben/eljárásban nem lehet jól
illeszteni, hiszen valójában helyi szinten ugynazon program megvalósítását szolgálják.

Jelenleg elkészült a konstrukció
szakmai koncepciója.

Hátrányos helyzetű, kiemelten roma
emberek társadalmi felzárkózását
segítő intézkedések
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a)

Aktívan a tudásért

Cél a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi
szintjének növelése és ezáltal foglalkoztatási esélyeik növelése.
Közvetlen cél az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai
végzettséggel nem rendelkező 18-55 év közötti személyek
bevonása foglalkoztathatóvá válásuk, és öngondoskodásra való
képességük segítése érdekében.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. március
Projektidőszak: 2016-2019 (3 éves
projekt)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 3. prioritás 7. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
EFOP 3.7.1 Aktívan a tudásért
Felhívás keretösszege 6.3 Mrd Ft

A kiemelt projekt 21 000 fő bevonásával valósul meg, melyből 8 400 fő fejlesztő
képzésben (általános iskola befejezésének támogatása, a funkcionális analfabetizmus
mérséklése, szakmatanulás megalapozása, alapkészségek, kompetenciák fejlesztése)
való részvétele várható.
Előzményprojektjei
1.

TÁMOP 5.3.8.-B – eredmények:

Programba bevontak száma 44 142 fő.
Kompetencia fejlesztő képzésbe vontak száma: 17 846.
Kompetencia fejlesztő képzést sikeresen elvégzők száma: 14 500.
A kompetencia fejlesztő képzést sikeresen elvégzők közül támogatott
foglalkoztatásban/közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve foglalkoztatási programba
bekapcsolódók száma: 3500.
A kompetencia fejlesztő képzést sikeres befejezését követő 180 napos időszakban
legalább 90 napig kereső foglalkozást folytatók száma: 1 750.

2.

TÁMOP 5.3.10 – eredmények:

Országos szinten 16 ezer fővel készült el a kompetencia felmérés.
Közülük 8 602 fő kezdte meg a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló 400 órás
képzést, melyekhez életviteli ismeretek is kapcsolódtak, de a szükségletek
függvényében háztartási, mezőgazdasági vagy építészeti alapismereteket is el lehetett
sajátítani.
7 544 fő vehette át a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt.
2 851 fő számára adódott rövid időn belül a munkaerő-piacon elhelyezkedési
lehetőség.
b)
Nő az esély - képzés és
foglalkoztatás

A konstrució a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli romák társadalmi
befogadásának és foglakoztatásának javítását célozza, a
közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén
keresztül.
Megvalósul a célcsoport támogatott foglalkoztatása a
közszolgáltatásokban (pl. szociális, gyermekjóléti, köznevelési
intézményekben), továbbá a célcsoport képzésének támogatása
a betöltendő munkakör képesítési igényeihez igazodva.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. február
Projektidőszak: 2016-2020
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
VEKOP Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje: 2016. január
Projektidőszak: 2016-2020

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 1. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
EFOP 1.1.2. Nő az esély – képzés és
foglalkoztatás
Felhívás keretösszege 4.05 Mrd Ft
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
VEKOP-7.1.1-15 Nő az esély – képzés és
foglalkoztatás

A projek keretében összesen 400-500 roma ember - elsősorban roma nő közszolgáltatásokban történő foglalkoztatása és a kapcsolodó pályázatos konstrukció
résztvevőivel kiegészülő célcsoport szükség szerinti képzése valósul meg (1 000 fő).
A konstrukció előzményprojektje a TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1 kiemelt és a TÁMOP-5.3.1B-2-12/2 pályázatos projekt, melynek keretében több mint 1 107 roma asszony
szerzett
szakképesítést valamely a felsorolt területen: óvodai dajka,
kisgyermekgondozó, -nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális gondozó és
ápoló, szociális asszisztens. A program eredményeként a képzettek közül 499 fő a
szociális és gyermekjóléti rendszerben való foglalkoztatása valósult meg.

VEKOP terhére történő finanszírozás 0.25
Mrd
c)

Nő az esély - foglalkoztatás

A konstrukció a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli romák társadalmi
befogadásának és foglakoztatásának javítását célozta, a
közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén
keresztül.
Megvalósul a célcsoport támogatott foglalkoztatása a
közszolgáltatásokban (pl. szociális, gyermekjóléti, köznevelési
intézményekben).

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. február
Projektidőszak: 2016-2020 (24
hónapos támogatott foglalkoztatás)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 1. intézkedés

A projek keretében összesen 400-500 roma ember - elsősorban roma nő közszolgáltatásokban történő foglalkoztatása valósul meg.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

A konstrukció előzményprojektje a TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1 kiemelt és a TÁMOP-5.3.1B-2-12/2 pályázatos projekt, melynek keretében több mint 1.107 roma asszony
szerzett
szakképesítést valamely a felsorolt területen: óvodai dajka,
kisgyermekgondozó, nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, szociális gondozó és ápoló,
szociális asszisztens. A program eredményeként a képzettek közül 499 fő a szociális és
gyermekjóléti rendszerben való foglalkoztatása valósult meg.

EFOP 1.1.3. Nő az esély – foglalkoztatás
Felhívás keretösszege 3.15 Mrd Ft
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d)
Roma mentorhálózat
fejlesztése

Cél, hogy a társadalmi felzárkózást szolgáló programok a
korábbinál magasabb arányban érjék el a hátrányos helyzetű –
elsősorban roma – embereket. Ennek érdekében „rásegítő
mechanizmusokkal”, folyamattámogatással kell segíteni azt,
hogy az esélyteremtő, hátrányt enyhítő programok szélesebb
körben eljussanak a romákhoz, valamint a roma közösségek
információhoz jussanak és aktivizálódjanak a programokban
való részvételre.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. április
Projektidőszak:
2016-2020
(végrehajtási időszak: 4 év)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 3. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
EFOP 1.3.2 Roma mentorhálózat
fejlesztése
Felhívás keretösszege: 2 Mrd Ft

A konstrukció hiánypótló tevékenységet végez: 100 roma mentor, illetve 10 mentor
koordinátor tevékenysége nyomán összesen mintegy 8 000 roma ember kerül
bevonásra elsősorban foglalkoztatási és képzési programokba.
Az ÁROP-2.2.15 Roma felzárkózás módszertani támogatása c. kiemelt projekt, mint
jelen konstrukció elődprojektje eredményeként:
- országosan 20 helyen országos roma közhasznú munkaerő-kölcsönző hálózat,
- roma kisgyermekkori fejlesztés intézményhálózat, roma közoktatási intézmények
hálózat,
- roma pedagógiai szakmai szolgáltató intézet, valamint
- roma közigazgatási hálózat létrehozására került sor.
A program keretében 43 fő roma közhasznú munkaerő-kölcsönző, 1 215 fő
kisgyermekkori, közoktatási és szakképzési, 206 roma közigazgatási hálózati munkatárs
képzése történt meg.

e)
Felzárkózási
Együttműködések Támogatása

A kiemelt projekt célja a területi felzárkózási programok
szakmai, módszertani támogatása és eszközrendszerük
összehangolása.
Részcélok:
- a komplex telepprogramok folyamatos szakmai támogatása, a
projektek
hatékonyságának
növelése,
társadalmi
elfogadottságuk
elősegítése;
- a területi együttműködések kialakítása, valamint ezek
kiterjesztése, az együttműködő partnerek munkájának
összehangolása;
- a roma nők aktívabb és tudatosabb közösségi, társadalmi és
közéleti szerepvállalása érdekében roma nők civil
szerveződéseinek kialakítása és hálózatosodásuk segítése,
illetve a már meglévő olyan női civil szervezetek támogatása,
amelyek kiemelten foglalkoznak roma nők érdekképviseletével,
roma
nők
helyzetének
javításával;
- területi különbségek mérséklését, a települési leszakadási
folyamatok megfordítását segítő beavatkozások, folyamatok
szakmai támogatása.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. március
Projektidőszak: 2016-2021 (4 és fél
éves projekt)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 6. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat:
EFOP 1.6.1. Felzárkózási
Együttműködések Támogatása
Felhívás keretösszege: 1.98 Mrd Ft
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat:
VEKOP terhére történő finanszírozás 0.22
Mrd Ft

A kiemelt projekt folyamatos, egységes és átfogó szakmai és módszertani támogatást
nyújt a területi felzárkózási programok, kiemelten a komplex telepprogramok szakmai
megvalósításához.
A konstrukció előzményprojektje a TÁMOP 5.3.6./B-13/1-2014-0001 „Szakmaimódszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak
társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói
számára” elnevezésű kiemelt projekt, amely szakmai-módszertani támogatást nyújtott
valamennyi TÁMOP 5.3.6/11 „Komplex telep-program” (55 db) és TIOP 3.2.3/A
„Lakhatási beruházások támogatása” (8 db), illetve a TÁMOP 5.3.11 „Elnéptelenedő
települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása” (6 db) című
konstrukciók végrehajtóinak a következő főbb beavatkozásokkal: szakmai
folyamatkísérés, szupervízió, szociális szakértői támogatás, területi, regionális és
országos fórumok, adatgyűjtés és szolgáltatás, „Jó gyakorlat szoftver” fejlesztés,
képzési programok akkreditálása, illetve szervezése, egységes felzárkózási módszertan
kidolgozása, a 2014-2020-as programok szakmai megvalósítói részére a soron
következő pályázati konstrukciók segítése érdekében tanulmányok, útmutatók
kidolgozása, továbbá e-learning minta tananyag fejlesztése.
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f)
Szegregált
élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal
(ESZA)

A telepprogramok célja a szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi
felzárkózásának
és
integrációjának
segítése.
A projekt keretében a beavatkozások három célterületre
irányulhatnak:
- Korábban telepprogrammal nem érintett szegregátumok, ahol
cél a további leszakadás megállítása, és lehetőség szerint a
terület és az ott élő lakosság státuszának emelése,
rehabilitálása.
- Olyan nem városi szegregátumok, ahol korábban már zajlott
komplex telepprogram – (TÁMOP 5.3.6-11), ahol a cél az eddig
elért eredmények továbbfejlesztése és újabb eredmények
elérése.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. június
Projektidőszak: 2016-2020 (4 éves
projekt)
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
VEKOP felhívás meghirdetésének
tervezett ideje: 2016. június
Projektidőszak: 2016-2020 (4 éves
projekt)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 6. intézkedés

EFOP 1.6.2. Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal
(ESZA)

Az ország területén 823 településen és 10 fővárosi
kerületben több, mint 1 600 – főként romák lakta telep
illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott
településrész található, melyben az ország lakosságának
mintegy 3%-a él. A konstrukció keretében várhatóan
legalább 110 telepen indul komplex program, legalább
7000 fő bevonásával.

Felhívás keretösszege 22 Mrd Ft

Elvárt számszerűsíthető eredmények:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
VEKOP 7.1.4-16 Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal
(ESZA)

• Min. 7 000 fő célcsoport tag

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

VEKOP terhére történő finanszírozás 0.45
Mrd Ft

„Vadtelepek”, amelyek a település határától legalább
1 km-re található szegregátumok. Jellemzőjük az infrastruktúra
teljes vagy majdnem teljes hiánya. Az ilyen típusú
szegregátumok esetében a cél a telep teljes felszámolása, az itt
élők integrálása.

• Min. 110 db település, ahol szegregátumok integrálását
szolgáló programok valósulnak meg
• A program eredményeként képzésben résztvevő
személyek száma: min. 5 250 fő
• A program eredményeként a képzést eredményesen
elvégző személyek száma: min. 3 150 fő
• A program keretében egészségügyi szűrés,
szakellátásban részesült személyek száma: min. 1 400 fő
• A programból pozitív eredménnyel kikerült személyek
száma: min. 4 200 fő
• Az egyéni fejlesztési terv lezárását követő 6 hónapon
belül legalább 3 hónapot kereső foglalkoztatásban töltő
személyek száma: min. 786 fő
A konstrukció előzményprojektje a TÁMOP 5.3.6-11/1
Komplex telepprogram című konstrukció, melynek
keretében 8.04 Mrd forint forrásból összesen 55
település (köztük 25 nem városi és 30 városi jogállású)
valósított meg programot. A programba vontak száma
több mint 4 700 fő, a képzésbe vontak száma közel 2 900
fő, míg a képzéseket eredményesen végzők száma 2 421
fő volt. A romák aránya a projektben résztvevők közül
61%.

g)
Szegregált
élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal
(ERFA)

Cél a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő
hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és
integrációjának segítése a lakhatási körülmények javításával.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. június

Beavatkozások:
- a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új
szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció
támogatásával;
lakóépületi
fejlesztés,
- életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetése a
szegregáció
oldása
érdekében,
- egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelése, élhető
lakókörnyezet
megteremtése,
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

Projektidőszak: 2016-2020 (4 éves
projekt)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 2. prioritás 4. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
EFOP 2.4.1
felszámolása
(ERFA):

Szegregált élethelyzetek
komplex programokkal

Az ország területén 823 településen és 10 fővárosi
kerületben több, mint 1 600 – főként romák lakta telep
illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott
településrész található, melyben az ország lakosságának
mintegy 3%-a él. A konstrukció keretében várhatóan
legalább 110 telepen indul komplex program, legalább
6000 fő bevonásával.

Felhívás keretösszege 22.85 Mrd Ft
A konstrukció az EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció
által támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki
a lakhatási feltételek javításával.

Előzményprojektje a TIOP-3.2.3.A-13/1 Lakhatási
beruházások támogatása című konstrukció, melynek
keretében összesen 8 település kapott támogatást a
deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése
érdekében új szociális bérlakások kialakításával és a
lakhatási mobilizáció támogatásával. Eredmények: 73 db
felújított lakás, 488 fejlesztéssel érintett célcsoport tag. A
2
felújított lakások nettó alapterülete 3 470 m . Felújított
2
lakóépületek száma: 17 db, nettó alapterülete: 2 961 m .
Új építésű szociális bérlakások száma: 39 db. A lakhatási
beruházással érintett családok száma 132.
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58.
Területi különbségek mérséklése
a)

Végtelen lehetőség - Kísérleti
program a leginkább
elmaradott járások területi
felzárkózása érdekében

A projekt célja a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján a
legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező öt járás
területén modellprogram indítása:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése:
2016. szeptember

Az érintett legelmaradottabb térségek további
leszakadásának fékezése, a leszakadás megállítása, továbbá a
térségen belüli nagy fejlettségbeli különbségek csökkentése a
helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás
előmozdításával;

Időtáv: 2016-2020
időszak: 4 év)

(végrehajtási

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program 1. prioritás 5. intézkedés
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
EFOP 1.5.1. Kísérleti program a leginkább
elmaradott járások területi felzárkózása
érdekében:
Felhívás keretösszege 2 Mrd Ft

A lakosság életesélyeit, életminőségét,
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, hátránykezelését,
mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló
beavatkozások működtetése;

A program célterülete az az öt járás, amelyekben a gazdasági, infrastrukturális,
társadalmi és munkaerő-piaci hátrányok a legnagyobb mértékű halmozódást mutatják,
s ahol a szegénységben élő népesség aránya lényegesen magasabb a magyarországi
átlagnál.
Várhatóan mintegy 15 településen, 500 roma ember bevonásával fog megvalósulni a
program.
A projekt eredményeképpen növekszik az érintett járások települései között az
együttműködés. Javul a járás településein élők közszolgáltatásokhoz való hozzájutása.
Javul a járás településeinek helyi fejlesztéspolitikája, és azok járási szintű
összehangolása,
valamint
a
fejlesztésekhez
szükséges
forrásbevonási,
programvégrehajtásai képessége. Csökkenek a járáson belül a települések közötti
különbségek.

Kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások
támogatása, fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolásában
rejlő lehetőségek kiaknázása.
b)

c)

Termelő Falu Program

Tanyafejlesztési Program

A háztáji jellegű programok megvalósítása által fokozódik a helyi
élelmiszertermelés egyrészt saját élelmezési (önellátási),
másrészt helyi feldolgozási, értékesítési céllal. A rövid ellátási
lánc lehetővé teszi az energiamegtakarítást és az ÜHG
kibocsátás csökkentését a
szállítási útvonalak drasztikus
lerövidítése/megszüntetése
által.
A Programban kiemelt hangsúlyt kap a mentorálás, a falusi
népesség munka világába történő visszavezetésének
támogatása.

300.000.000 Ft

A Program célja a tanyai életmód hátrányainak csökkentése,
továbbá a tanyasi gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek
megmentésével.
A program külön célterületként kezeli a villany nélküli tanyák
villamosenergia-ellátását, amelyek jellemzően megújuló
energiát alkalmazó, napenergiára alapozó egyéni fejlesztéseket
jelentenek.
A támogatás fő célcsoportját a tanyán élő gazdálkodók, lakosok
alkotják. Emellett az önkormányzati típusú, helyi közösségek
számára kiírt fejlesztések körében lehetőség nyílik
tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére (az idősek, a gyermekes
családok, a szociálisan rászorulók képezik a célcsoportot),
tanyasi védjegy kialakítására,
vízminőség vizsgálatok,
közbiztonságot
szolgáló
fejlesztések,
közvilágítás
és
tanyakollégium megvalósítására.

920.000.000
(Magyarország 2016.
költségvetéséről szóló
törvénye szerint)

(Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvénye
szerint
XII.fejezet
Földművelésügyi
Minisztérium
Tanyafejlesztési Program előirányzat
része))
Költségvetési igény
program több éves.

Költségvetési igény
program több éves.

2016-ra

szól,

a

Ft
évi központi
2015. évi C.

2016-ra

szól,

Mérlegelendő kockázat az érintett vidéki népesség esetleges motiválatlansága.
Kedvező hatás: a helyi termelésű és feldolgozású élelmiszerek elterjedése, a háztáji
gazdálkodás újjáéledése, a foglalkoztatás és ezáltal a jövedelemtermelő képesség
növekedése.

Mérlegelendő kockázat lehet az érintett vidéki népesség esetleges motiválatlansága.
Kedvező hatás: a tanyákon élők életminőségének jelentős javulása, a megújuló
energiaforrások használatának bővülése, illetve a tanyagondnoki hálózat révén a
szociálisan rászoruló személyek és családok segítése.

a
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TOVÁBBI REFORMINTÉZKEDÉSEK
Intézkedés megnevezése
59.

Egészségügyi
prevenciós
támogatása

ellátórendszer
kapacitásának

Intézkedés tömör bemutatása
Új Egészségfejlesztési Irodák (EFI) létrehozása az országos
lefedettség megvalósítása érdekében (hosszútávú cél, hogy
minden járásban működjön EFI). Az új EFI-k a meglévők mellett
új funkciót is ellátnak: mentális egészségfejlesztést is végeznek.
Sor kerül a már működő EFI-k továbbfejlesztésére, mentális
egészségfejlesztő funkcióval.

Végrehajtás státusza, további
ütemezése

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
alapján a felhívás meghirdetése
2016. Iév folyamán várható.

Forrásigény, és az igénybe vett hazai, illetve uniós források megjelölése
EFOP 1.8.2 „Népegészségügyi intézményrendszer helyi kapacitásainak fejlesztése”. Felhívás
keretösszege: 7 Mrd Ft

VEKOP 7.2.2 „Népegészségügyi intézményrendszer helyi kapacitásainak fejlesztése”. Felhívás
keretösszege: 1.7 Mrd Ft

Várt hatások leírása
A projekt eredményeképpen kialakul egy
egységes egészségfejlesztési intézményrendszer,
melynek keretében a lakosság számára könnyen
elérhető, közösségi egészségfejlesztési programok
valósulhatnak meg, továbbá a szakmapolitikai
célok, kampányok helyi szintű megvalósítása is
hatékonyabbá válhat. Az egészségfejlesztési
irodák célcsoportja a teljes magyar lakosság
beleértve a gyermekeket is.
Az intézkedés eredményeképpen 64 új EFI jöhet
létre. Lehetőség van a KMR régióban is EFI-k
létrehozására (14db), amelyre az előző fejlesztési
időszakban nem kerülhetett sor.
Előzményprojekt: A TÁMOP-6.1.2/11/3 és a
TÁMOP-6.1.2/11/LHH/B konstrukciók keretében
61 Egészségfejlesztési Iroda (EFI) jött létre és
működik az országban.

60.

Komplex népegészségügyi szűrések
A fejlesztés átfogó célja:
A népegészségügyi programok hatékonyságának
növelése, kiemelten a daganatos betegségek megelőzése,
kockázatának csökkentése terén. A lakosság
egészségtudatosságának fejlesztése, szűrővizsgálati rendszer
felülvizsgálata és korszerűsítése.

Felhívás
január

megjelentetése:

2016.

EFOP 1.8.1-VEKOP/15: „Komplex népegészségügyi szűrések”
A felhívás keretösszege az összes régióra vonatkozóan: 6.57 Mrd Ft.

Javuló demográfiai mutatók, javuló egészségi
állapot.

(EFOP 4,60 milliárd Ft, VEKOP 1,97 milliárd Ft) vissza nem térítendő támogatás)

A szűrésekkel megelőzhető megbetegedések és
halálozások kockázatának csökkentése.
A szűrővizsgálatok teljes körű szabályozottságának
megteremtése.
Megvalósítás:
kidolgozásra kerül a szűrővizsgálatok szabályozási
keretrendszere a szabályozási folyamat, -struktúrák és kompetenciák megtervezésével és megszervezésével;
továbbfejlesztésre kerül a népegészségügyi célú,
célzott szűrővizsgálatok rendszere (emlőszűrés, méhnyak-szűrés
és vastagbélszűrés);
országosan kiterjesztésre kerül a szervezett lakossági
vastagbélszűrés; megvalósul a népegészségügyi szempontból
kiemelt fontosságú működő vagy bevezethetőségi és
hatékonysági szempontból esélyes szűrővizsgálatok hatásosság
vizsgálata, átfogó, egészség-gazdasági hatásvizsgálata
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61.

Népegészségügyi
Alapellátás-fejlesztés I-II.

fókuszú

a) Az egészségügyi alapellátás fejlesztése keretében tervezetten
további 400 praxis bevonásával 50 új praxisközösség kerül
kialakításra. Sor kerül a lakosságközeli szolgáltatások körének
bővítésére:

Felhívás megjelentetése: 2016. év
folyamán

EFOP 3.8.3 A felhívás keretösszege: 7 Mrd Ft

b) Az alapellátásról szóló törvény végrehajtási rendelete
előkészítés alatt áll, fókuszában kiemelten jelen van a
praxisközösség,
illetve
a
csoportpraxis
kialakítása
szempontjainak meghatározása, amelyek
az egészségügyi
alapellátáshoz tartozó megelőző ellátások hatékonyabb nyújtása
érdekében jöhetnek létre.

A parlament a tavalyi év folyamán
fogadta el az alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvényt.

2016. évi költségvetés LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2.3.1.22 Alapellátás
megújításának II. üteme: 10 Mrd Ft

Hatékonyabb alapellátás, felsőbb ellátási szintek
tehermentesítése,
lakosságközeli
ellátások
fejlesztése, háziorvosok kapuőri szerepének
erősítése. Az alapellátás megerősítését a korábbi
években is számos intézkedés segítette, ideértve
a
háziorvosi
alapellátás
területi
egyenlőtlenségeinek csökkentése céljából a
leghátrányosabb
helyzetű
kistérségek
településeire kiterjedő ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi szolgálatokat megillető 50 %kal magasabb fix összegű díjazást, a betöltetlen
praxisokban az ellátás biztosítását az ún. Praxis
programok, a praxisváltás program, valamint a
háziorvosok számára nyújtott letelepedési
támogatás eredményeként.

A kiemelt projekt szakmai koncepciója elkészült. Az intézkedés
célja, hogy a meddőség megelőzésével, a meddő párok
kivizsgálásának és a terápiás eljárásokhoz való hozzáférésének
javításával, a sikertelen terhesség speciális vizsgálatával és
ellátásával, a várandósok fokozott védelmével, továbbá a
lakosság tájékoztatásának szélesebbé tételével évről évre
folyamatosan növelni lehessen az egészségesen megszületett
újszülöttek számát.

Felhívás megjelentetése: 2016. év
folyamán

EFOP 1.8.4: 1.75 Mrd Ft

Javuló demográfiai mutatók.

VEKOP 7.5.1-15 A felhívás keretösszege: 3 Mrd Ft

- a népegészségügyi szolgáltatások alapellátás szerves részévé
tétele;
- a helyben elérhető definitív ellátások körének szélesítése;

Hatékonyabb alapellátás, felsőbb ellátási szintek
tehermentesítése,
lakosságközeli
ellátások
fejlesztése, háziorvosok kapuőri szerepének
erősítése. Az intézkedés előzményeként a
korábbiakban
négy
csoportpraxis
került
létrehozásra hátrányos helyzetű térségekben pilot
jelleggel, működésük részletes kiértékelése
jelenleg folyamatban van.

- az alapellátásban dolgozók együttműködésének erősítése;
- a háziorvosi ügyeletek kompetenciájának pontos
meghatározása, egészségügyi dolgozóinak továbbképzése, a
szükséges tananyagfejlesztés;
- alapellátás-centrikus szakképzési program kialakítása;
- az alapellátás infrastrukturális fejlesztése, a hozzáférés
egyenlőtlenségeinek mérséklése.

62.

Nemzeti Egészségügyi Program a
Kívánt Gyermekek Megszületéséért

VEKOP-16: 0.75 Mrd Ft
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63.

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás
fejlesztése

A beavatkozás keretében elérendő stratégiai cél egyrészt a 0-18
év közötti lakosság részére a baleseti– és a sürgősségi ellátás
megfelelő színvonalú, időben és térben hozzáférhető elérésének
megteremtése, illetve a speciális, minden esetben a szükséges
és legmagasabb szintű, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása,
az ellátás széleskörű, szabályozott, regionális és országos
elérhetőségének lehetőségével.

Felhívás megjelentetése: 2016.év
folyamán

EFOP2.2.1: 8.65 Mrd Ft

Az
intézkedés
folyamatos.

2016-os költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 2.3.1.13 Természetbeni
ellátások, Gyógyító-megelőző ellátások, Célelőirányzatok:

Javul a hozzáférés, javul az ellátás minősége.

VEKOP-15: 1.35 Mrd Ft

Ezen stratégiai célok eléréséhez nélkülözhetetlen:
- szakember koncentráció és ezen a területen a magyar
gyermekellátás
legnagyobb
gyermek-,
sürgősségi
és
traumatológiai
tudásközpontjának
és
gyakorlati
oktatóközpontjának kialakítása;
- Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és
fenntartható gyermekbaleseti és gyermek sürgősségi és baleseti
ellátó rendszer kialakítása;
- a gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás
koncentrálása;
- a gyermek baleseti és gyermeksürgősségi szakmák erősítése.
64.

Egészségügyi ágazati bérfejlesztés

A 2012-2013. időszakban jelentős mértékű béremelésre került
sor az egészségügyi dolgozók körében. 2016. január 1-jétől
törvényi szinten kerül szabályozásra az ún. mozgóbér elemeknek
a béremelés során megemelt alapilletményhez történő igazítása
(ügyeleti díj, készenléti díj, túlmunka díja, műszakpótlékok). A
2015. július 1-jétől hatályba lépett szabályozás szerint változnak
a szakorvosképzésre vonatkozó szabályok, a rezidensek
illetményét a központi költségvetés biztosítja. Új támogatási
formaként bevezetésre került a fiatal szakorvosok támogatása,
amely alapján 2016. január 1-jétől a szakvizsga megszerzésétől
számított 5 évig havi bruttó 151.000 Ft támogatást kapnak a
Magyarországon, teljes munkaidőben, közfinanszírozott
ellátásban dolgozó orvosok. Kihirdetésre került továbbá az
"Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas
program" az EFOP 2015. évre szóló fejlesztési keretéből.

végrehajtása

Az
„Ápoló
tanulók
részére
pályaválasztást
támogató
ösztöndíjas program” kihirdetése:
2016. február.

-

Mozgóbér elemek igazítása: 12.8 Mrd Ft

-

Fiatal szakorvosok támogatása: 2.5 Mrd Ft

Az elmúlt időszak legfontosabb bérhelyzet javító
intézkedései az alábbiak voltak:


egyszeri ágazati bérhelyzet javító intézkedés
2011-ben;



egészségügyi ágazati bérfejlesztés 2012-ben,
majd 2013-ban, aminek eredményeként kb.
95000 egészségügyi dolgozó alapilletménye
emelkedett átlagosan 27%-kal;



2013-tól kezdődően éves szinten 53.4 milliárd
forint forrásban részesülnek az egészségügyi
intézmények a béremelés biztosítására.

2016-os költségvetési törvény törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 20. fejezeti
kezelésű előírányzatok 22.20.: Rezidens rendszer működésének támogatása, 6.78 Mrd Ft.

EFOP 1.10.1 „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program": 4.4 Mrd
Ft.

Az intézkedések eredményeként nő az
egészségügyi
dolgozók
társadalmi
megbecsültsége, javul az ágazat megtartó
képessége.
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