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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ
A Strukturális Alapok felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT). Az NFT az ország gazdasági és társadalmi helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározza a Strukturális Alapokból a 2004-2006-os idôszakban támogatandó célokat és prioritásokat. Az NFT átfogó célja az EU-átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. Ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság versenyképességének javítását, a humán erôforrások jobb kihasználását, a környezet javítását és a kiegyensúlyozott regionális fejlôdés elôsegítését tûzte ki specifikus célként.
A Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése alapján az Európai Bizottság elkészítette a Közösségi Támogatási Keretet (KTK),
amely a 2004-2006-os tervidôszakban a Strukturális Alapok 1. Célkitûzésének körébe tartozó akciók stratégiáját és prioritásait tartalmazza.
A KTK-stratégia megvalósítása az operatív programokon keresztül történik, amelyek egy adott ágazat vagy régió stratégiáját tartalmazzák, és meghatározzák a fejlesztési prioritásokat és a végrehajtandó intézkedéseket. Magyarország öt operatív programot dolgozott ki. Az operatív programok közül a Strukturális Alapok forrásaiból a Humánerôforrás-fejlesztés
Operatív Program (HEFOP) részesedik a legnagyobb mértékben. A 2004-2006 közötti idôszakra vonatkozóan a HEFOP teljes költségvetése összesen 750 millió euró. Ebbôl mintegy 562 millió euró közösségi támogatás, amelyet a hazai –
elsôsorban állami – források további 187 millió euróval egészítenek ki.
A HEFOP a Közös Értékelésben (JAP) kitûzött célok, valamint az Európai Foglalkoztatási Stratégia céljai elérésének kulcsfontosságú eszköze. A HEFOP elsôdlegesen az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira épül, amelyeket az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai is kiegészítenek a humánerôforrás-fejlesztést elôsegítô infrastrukturális
beruházások támogatásával. Az ESZA mintegy 385 millió euróval, míg az Európai Regionális Fejlesztési Alap 177 millió
euróval járul hozzá a megvalósításhoz.
A HEFOP stratégiája három fô célkitûzésre épül. A program elsô célkitûzése a foglalkoztatás bôvítése, a gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Ez a munkaerô foglalkoztathatóságának javításával, valamint a munkanélküliek, az inaktívak, és különösen a nôk munkaerôpiacra való visszatérésének elôsegítésével, magas színvonalú és hatékony foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásával érhetô el.
Ahhoz, hogy a tudás, a szakképzettség hiánya ne akadályozza a gazdasági fejlôdést, versenyképes munkaerôre van
szükség. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés az ismeretek, a készségek és alkalmazkodóképesség folyamatos fejlesztését igényli, amelyet az egész életen át tartó tanulás lehetôségei biztosíthatnak. Ehhez erôsíteni kell az
oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat, és mindenki számára biztosítani kell a versenyképes tudás és készségek
megszerzésének lehetôségét. A népesség rossz egészségi állapota jelentôsen rontja a munkaerô foglalkoztathatóságát,
magas inaktivitáshoz és a munkaerôpiacon töltött idôszak megrövidüléséhez vezet. Ezért az egészségügyi okok miatt
kiesô produktív idô csökkentését célzó aktív intézkedések, köztük a munkából jelenleg kiszorultak rehabilitációja és átképzése jelentôsen hozzá fog járulni a kibocsátás növekedéséhez.
A munkaerô-piaci részvétel elôsegítése kulcsfontosságú eszköz a társadalmi kirekesztôdés és a szegénység megelôzése szempontjából. A foglalkoztatás, az oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások eszközeivel egyenlô esélyt kell
teremteni mindenki számára a munkaerôpiacra való belépéshez. A szociális szolgáltatások és az egészségügy területén
mutatkozó regionális különbségeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetûek - különösen a roma
emberek - megfelelô minôségû és hatékony szolgáltatásokhoz jussanak.
A program az alábbi prioritásokon keresztül valósul meg:
1.

Aktív munkaerô-piaci politikák támogatása: A prioritás az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) aktív munkaerôpiaci programjait támogatja, amelyek célja a munkanélküliek visszasegítése a munkaerôpiacra, a munkanélküliség
tartóssá válásának megelôzése, a fiatalok munkaerô-piaci beilleszkedésének segítése. A jobb minôségû és hatékonyabb szolgáltatások biztosítása érdekében a szolgáltatások, köztük az állásközvetítés és a tanácsadás rendszerének
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és informatikai hátterének fejlesztése is szükséges. A prioritás támogatja a nôk munkaerôpiacra való visszatérését,
vállalkozóvá válását. Elôsegíti továbbá a munka és a családi élet összeegyeztetését, a gyermekek és más hozzátartozók nappali gondozását, ellátását biztosító szolgáltatások fejlesztésével.
2.

A társadalmi kirekesztôdés elleni küzdelem a munkaerôpiacra való belépés segítésével: A prioritás azokat a
kezdeményezéseket támogatja, amelyek célja, hogy javítsák a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatási
lehetôségeit és a munkaerôpiacra való belépését. E célcsoportok közé tartoznak a többi között a romák, a tartósan
munkanélküliek, a fogyatékos emberek, az iskolából lemorzsolódottak, az alacsony iskolázottságúak, a szenvedélybetegek, a hátrányos helyzetû térségekben élôk. Mindez olyan átfogó megközelítést feltételez, amely az oktatás és
képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt épít. Az intézkedések végrehajtása során
kiemelt figyelmet kell fordítani a romák foglalkoztathatóságának javítására, akik a munkaerôpiacra való belépés tekintetében különösen hátrányos helyzetben vannak.

3.

Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség elômozdítása: A prioritás az oktatás több különbözô szintjét – így az iskola elôtti, az alapfokú és a középfokú oktatást, a szakképzést, a felsôsokú szakképzést, a felsôoktatásra és a felnôttképzést – érintô fejlesztéseket támogat. Az alábbi tevékenységek finanszírozhatók: az
alapvetô készségek és kompetenciák kifejlesztéséhez szükséges megfelelô módszertani és pedagógiai alapok megteremtése, a szakképzés rendszerének tökéletesítése annak érdekében, hogy jobban megfeleljen a gazdaság igényeinek, a tudásalapú társadalom és a változó gazdaság által támasztott követelmények felsôoktatásba történô beépítésének megkönnyítése, a felnôttképzés és ezen belül a munkahelyi képzés, valamint a vállalkozói készségfejlesztés
elômozdítása.

4.

Az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése: A prioritás az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a humánerôforrás-fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokat finanszírozza. A intézkedések célja megszüntetni azokat a regionális egyenlôtlenségeket, amelyek az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás területén mutatkoznak, továbbá elôsegíteni a
szolgáltatásokhoz való egyenlô hozzáférést. Az ESZA által támogatott tevékenységekhez szükséges infrastruktúra fejlesztése jelentôs mértékben hozzájárul a program céljainak eléréséhez.
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A program prioritásai és intézkedései

Ez a dokumentum a foglalkoztatási helyzet elemzését, a célokat és prioritásokat meghatározó stratégiát, valamint a prioritások és az intézkedések leírását foglalja magában. Az intézkedések tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit a
Program Kiegészítô dokumentuma tartalmazza majd.
A program kidolgozása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium irányítása alatt, az Oktatási Minisztériummal
és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal folytatott szoros együttmûködés keretében történt. A tervezésben közremûködött továbbá a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium, az Igazságügy Minisztérium, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium.
A HEFOP végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban létrehozott HEFOP Irányító Hatóság
felelôs. Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos bizonyos feladatokat az Irányító Hatóság ún. közremûködô
szervezetekhez delegál. Ezek: a Foglalkoztatási Hivatal, az ESZA Kht., az Oktatási Minisztérium, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága.
Az Operatív Program eredeti változata angol nyelven készült, ezért az tekintendô hivatalosnak és irányadónak!

Bevezetô
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BEVEZETÉS
A Strukturális Alapok támogatásainak felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT). Az
NFT az ország gazdasági és társadalmi helyzetének átfogó elemzése alapján meghatározta azokat a fejlesztéspolitikai célokat és prioritásokat, amelyek megvalósítását a Strukturális Alapok forrásai a 2004-2006 idôszakban támogatják. Az NFT
átfogó célkitûzése az EU átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. Ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság
versenyképességének javítását, a humán erôforrások jobb kihasználását, a környezet javítását és a kiegyensúlyozott regionális fejlôdés elôsegítését tûzte ki specifikus célként.
A Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése alapján az Európai Bizottság elkészítette a Közösségi Támogatási Keretet (KTK),
amely a 2004-2006-os tervidôszakban a Strukturális Alapok 1. Célkitûzésének körébe tartozó akciók stratégiáját és prioritásait tartalmazza. A Közösségi Támogatási Keret (KTK) stratégia megvalósítása az operatív programokon keresztül történik, amelyek egy adott ágazat vagy régió stratégiáját tartalmazzák, és meghatározzák a fejlesztési prioritásokat és a
végrehajtandó intézkedéseket. Magyarország öt operatív programot dolgozott ki. A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív
Program célzott akciókat tartalmaz a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi
ellátás területén.
A humánerôforrás-fejlesztés a gazdasági növekedés támogatásának, a strukturális változások kezelésének egyik fô eszköze. Ezért e Program egyik célja a tudásalapú társadalom által megkövetelt ismeretek és kompetenciák megszerzésének
támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás hozzáférhetôvé tétele a lehetô legtöbb ember számára.
Vannak azonban olyanok, akik hátrányba kerülnek a munkaerôpiacra lépéskor, a munkaerô-piaci követelmények teljesítésekor. E hátrányos helyzetüket gazdasági és társadalmi tényezôk – regionális egyenlôtlenségek, egyéni körülményeik,
egészségi állapotuk, a motiváció, a képesség vagy az információk hiánya, stb. – okozzák. Az uniós csatlakozás sikere múlik azon, hogy mindenki képes legyen élni annak elônyeivel. Ezért az Operatív Program kiemelt célja az esélykülönbségek
csökkentése, a társadalmi-gazdasági helyzetbôl fakadó hátrányok leküzdésének segítése. E tekintetben a legfontosabb
eszköz az esélyegyenlôség megteremtése a munkaerôpiachoz, az oktatáshoz, a szociális szolgáltatásokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területén.
A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program elsôsorban az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira támaszkodik.
Az ESZA célja a (módosított) Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása, a munkanélküliség megelôzése és leküzdése, a humán erôforrások fejlesztése és a munkaerô-piaci beilleszkedés elôsegítése, a férfiak és a nôk közötti esélyegyenlôség elômozdítása. Az Alap célja továbbá a gazdasági és társadalmi kohézió erôsítése, valamint a fenntartható
fejlôdés biztosítása. Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló beavatkozások eredményességének és hatékonyságának fokozása érdekében a program az oktatási és képzési, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztéséhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásait is igénybe veszi. Az Európai Szociális
Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott intézkedések kölcsönösen erôsítik és kiegészítik egymást.
A program kidolgozása a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium irányítása alatt, az Oktatási Minisztériummal
és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal folytatott szoros együttmûködés keretében történt. A tervezésben közremûködött továbbá a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium, az Igazságügy Minisztérium, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium.
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EX ANTE ÉRTÉKELÉS
Az 1260/1999/EK rendelet 40. cikke értelmében megtörtént a Program ex ante értékelése, a támogatás alapjának biztosítása érdekében. Az ex ante értékelés interaktív folyamat, amely független szakértôknek a tervezési folyamatba történô
bevonásával zajlik. Az elôzetes értékelés eredményei beépülnek a programdokumentumba, oly módon, hogy hozzájáruljanak a program sikeres és eredményes megvalósításához.
A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program elôzetes értékelése két szakaszban zajlott. Az elsô szakasz a tervezéssel
párhuzamosan folyt a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpontja, a Nemzetközi
Bankárképzô Központ, az Oktatási Minisztérium Környezeti Nevelési Irodája szakértôi, valamint más független szakértôk
közremûködésével. Az értékelés elsô szakasza kiterjedt a foglalkoztatás, az oktatás és képzés területén végrehajtott PHARE projektek tartalmának és tapasztalatainak áttekintésére, a program koherenciájának és relevanciájának vizsgálatára,
a helyzetértékelés, a prioritások és az intézkedések vizsgálatára és megvitatására. A javasolt módosítások és kiegészítések többsége beépült a program szövegébe.
Az ex ante értékelés második szakaszát PHARE-projekt keretében a Research voor Beleid (Leiden, Hollandia) végezte, a
SEED-del (Kisvállalkozások Gazdasági Fejlesztéséért Alapítvány; Budapest) és a SEO-val (Stichting voor Economisch
Onderzoek van de Universtiteit van Amsterdam, Hollandia) együttmûködve. Az értékelés az alábbi szempontok alapján
történt:
I.

A jelenlegi helyzet elemzése és SWOT;

II.

A stratégia ésszerûségének és konzisztenciájának értékelése;

III.

A célok számszerûsítésének értékelése;

IV.

Az intézkedéscsomag várható hatásának és indokoltságának értékelése;

V.

A végrehajtási és monitoring mechanizmusok minôségének értékelése;

VI.

Az OP felmérése a horizontális célokkal (különösen az esélyegyenlôséggel és a környezeti
kérdésekkel) összefüggésben;

VII.

A Program-kiegészítôben foglalt intézkedések értékelése.

A program-stratégia ésszerûségének és konzisztenciájának, valamint az intézkedéscsomag indokoltságának felmérése
keretében sor került annak értékelésére, hogy a stratégia mennyire koherens a (módosított) Európai Foglalkoztatási és
Társadalmi Befogadási stratégiával, a nemzeti szakpolitikákkal, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Tervvel és annak operatív
programjaival.
Azon túlmenôen, hogy vizsgálta a foglalkoztatási és az oktatási helyzet tartalmának, valamint az OP-ben szereplô prioritások és intézkedések tartalmának leírását [valamint a helyzetelemzés és az intézkedések közötti analitikus kapcsolatot (a
SWOT elemzésben, valamint az OP stratégiájában és céljaiban foglaltak szerint)], az ex ante értékelés figyelmet fordított
néhány különleges kihívásra is, amellyel a programért felelôs hatóságok szemben találják magukat:
■

Felkészülés egy rendkívül rövid végrehajtási idôszakra;

■

Az intézkedési területek igen széles körét (foglalkoztatás, felnôttképzés, alapfokú oktatás és szakképzés, szociális ügyek, esélyegyenlôség és egészségügyi ellátás) magában foglaló stratégia;

■

Három minisztérium (Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, mint fô felelôs, Oktatási Minisztérium,
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium) közremûködésével zajló tervezési folyamat;

■

Humánerôforrás-fejlesztési (ESZA által finanszírozott) és infrastrukturális intézkedések(ERFA által finanszírozott)
kombinációja;

Bevezetô
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A program végrehajtása nagy mértékben olyan különbözô szintû regionális és helyi közintézményekre épül, amelyek korlátozott tapasztalatokkal rendelkeznek az ilyen jellegû projektek kidolgozásában és végrehajtásában.

E kihívások miatt az értékelés dinamikus folyamat volt, amely tükrözte a Program folyamatos fejlôdését, és hozzá is járult
ehhez a fejlôdéshez. Következésképpen az értékelés nem korlátozódott a rendelkezésre álló dokumentumok elemzésére,
hanem kiterjedt a tervezési folyamatban résztvevô minisztériumokkal folytatott párbeszédre is.
Az értékelô csoporttal a szerzôdés megkötésére 2003 márciusában került sor. Az értékelés elsô hónapjában a munka a
helyzetelemzés és a SWOT értékelésére irányult, valamint a stratégia ésszerûségére és konzisztenciájára. Ezzel egyidejûleg zajlott a mutatók kidolgozására irányuló munka. Ezeknek a tevékenységeknek az összegzését az elsô idôközi technikai jelentés tartalmazza (2003. június).
Az értékelés következô szakaszában a célok számszerûsítésének vizsgálatára került sor, valamint az intézkedéscsomag
várható hatásainak és indokoltságának és a Program-kiegészítô Dokumentum intézkedéseinek értékelésére. Különösen a
további intézkedések kidolgozása során, az ex ante értékelô csoport együttmûködött a felelôs hatóságokkal. Az ex ante
értékelés e második szakaszának eredményeit a második idôközi technikai jelentés tartalmazza, amely 2003. szeptemberében készült el.
Az ex ante értékelés utolsó szakaszában a végrehajtási és monitoring mechanizmusok valamint a horizontális célok kerültek sorra. A program e részeivel kapcsolatos megállapítások a záró jelentésben szerepelnek.
Összességében az ex ante értékelô csoport pozitívan ítélte meg a HEFOP-t. Az alábbi konkrét következtetésekre jutottak:
■

Az operatív programban a jelenre és a jövôre vonatkozó helyzetelemzés helytálló,

■

A stratégia és a célok szoros kapcsolatban állnak a választott prioritásokkal és intézkedésekkel,

■

Az intézkedéscsomag hatása pozitív lesz és annak tartalma összhangban áll az uniós szakpolitikákkal és irányvonalakkal (beleértve az új Európai Foglalkoztatási Stratégiát is),

■

A végrehajtási és monitoring mechanizmusok megfelelôek.

Az ex ante értékelés során számos kommentár született az OP tartalmáról. Az ex ante értékelô csoport az OP minden
egyes fejezetére vonatkozóan rövid összefoglaló szöveget készített arról, hogy javaslatai hogyan jelentek meg az OPben. Továbbá, az ex ante értékelô csoportnak a stratégia külsô és belsô konzisztenciájáról és koherenciájától, valamint
a program prioritásairól tett legfontosabb megállapításai bekerültek a Program IV. fejezetének 1.1. és 4.1. alfejezeteibe.

A PROGRAM TÁRSADALMI EGYZETETÉSE
Az 1260/1999/EK rendeletben foglaltaknak megfelelôen a Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program kidolgozásához
kapcsolódó egyeztetési folyamatban minden releváns partner részt vett. A tárcaközi koordináció fô fóruma az érintett minisztériumok képviselôibôl álló Humánerôforrás-fejlesztési Munkacsoport volt. Ezenkívül az érintett minisztériumokon belül a fôosztályok és háttérintézmények munkatársaiból álló belsô tervezési munkacsoportok segítették a program kidolgozását.
Az Operatív Program kormány által elfogadott elsô változatának szélesebb körû partnerségi konzultációja két szakaszban,
több különbözô szinten zajlott:
1.

Az elemzés különbözô szakaszainak megvitatása
■

A foglalkoztatási szakterület részanyagait megvitatta a Munkaerô-piaci Alap Irányító Testülete, a Munkaerôpiaci Bizottság, a Magyar Tudományos Akadémia Munkatudományi Bizottsága, valamint az európai uniós
felkészítô képzések keretében a legfontosabb munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselôi.
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■

Az Oktatási Minisztérium az alábbi szervezetekkel vitatta meg a tervezetet: Felsôoktatási Érdekegyeztetô Tanács, Felsôoktatási és Tudományos Tanács, Közoktatási Érdekegyeztetô Tanács, Közoktatás-politikai Tanács, Országos Diákjogi Tanács, Országos Kisebbségi Bizottság, Országos Köznevelési Tanács.

■

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium a dokumentum vonatkozó részeirôl konzultációt folytatott a Szociális Tanáccsal, az Egyházak Tanácsával, a Fogyatékosügyi Tanáccsal, a Nemzeti Egészségügyi Tanáccsal, valamint a Civil Szervezetek Fórumával.

2.

Konzultáció az Operatív Program tervezetérôl
■

Az OP tervezetének elsô teljes változatát megvitatták a Regionális NFT Egyeztetô Fórumok, az Országos Érdekegyeztetô Tanács és szakbizottságainak ülése, egyéb szakmai és civil szervezetek képviselôi (a civil szervezetek ernyôszervezeteinek egyeztetô fóruma, a megyei munkaügyi központok, a regionális képzô központok, a helyi önkormányzatok ernyôszervezetei, az MTA Munkatudományi Bizottsága).

■

Több száz szakmai és civil szervezet kapta meg a HEFOP tervezetét nyomtatott vagy elektronikus formában. A
programtervezet közzétételre került a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium honlapján.

A partnerektôl beérkezett vélemények feldolgozása és értékelése strukturáltan történt. A partnerségi konzultációk során
a helyzetelemzés legfontosabb elemeit jóváhagyták. Volt azonban néhány javaslat, amely új elemekkel járult hozzá az
elemzéshez és az értékeléshez: például a helyi önkormányzatok szerepe a foglalkoztatáspolitika megvalósításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági képzés szükségessége, a peremterületi, tanyai lakosság hátrányos helyzete, a vállalkozásukkal felhagyó kisvállalkozók támogatásának hiánya, az önkéntes szektor és a nem kormányzati szervezetek
megerôsítése iránti igény vonatkozásában javasoltak kiegészítéseket, amelyek beépítésre kerültek a program tervezetébe. A partnerek további intézkedések kidolgozását, illetve a meglévô intézkedések hatókörének, célcsoportjainak
bôvítését szorgalmazták. A társadalmi egyeztetést követôen az OP tervezete átdolgozásra került, a partnerek véleménye,
javaslatai beépültek a tervezetbe. Ez azonban csak annyiban volt lehetséges, amennyiben az adott tevékenységek a Strukturális Alapokból való finanszírozásra jogosultak voltak.
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I. HELYZETELEMZÉS
1.

FOGLALKOZTATÁS

A kilencvenes évek elején a magyar munkaerôpiacot a foglalkoztatás és a gazdasági aktivitás drámai csökkenése, a munkanélküliség ugrásszerû növekedése, a munkaerô fôbb ágazatok és foglalkozások közötti átrendezôdése jellemezte. Ezzel
párhuzamosan kiépültek és megszilárdultak a foglalkoztatáspolitika jogi és intézményi keretei, jelentôsen hozzájárulva a
piacgazdaságra való átmenet idôszakában gyorsan növekvô és tömeges munkanélküliségbôl fakadó társadalmi feszültségek mérsékléséhez. A gazdaság stabilizálódását követôen jelentôsen csökkent a munkanélküliség, majd az évtized utolsó harmadában meginduló dinamikus (4% feletti) gazdasági növekedéssel a foglalkoztatottság és az aktivitás is növekedni kezdett.
1998-ban 1,4%-kal, 1999-ben 3,1%-kal emelkedett a foglalkoztatottság. Ezt követôen lelassult a foglalkoztatottak létszámának növekedési üteme: 2000-ben 1%-os, 2001-ben 0,3%-os és 2002-ben 0,0%-os emelkedés volt tapasztalható. A
vártnál jobban elhúzódó világgazdasági recesszió hatására, valamint a versenyképességet rontó minimálbér-emelés és a
forint erôsödés következtében 2002-re a GDP növekedése 3,3%-ra, az ipari termelés 2,6%-ra mérséklôdött. Mindezek következtében a foglalkoztatás növekedése megállt. Az iparban – ahol korábban a foglalkoztatottak létszáma és a termelékenység egyaránt növekedett – létszámcsökkenés következett be, míg a szolgáltatási ágazatban továbbra is gyarapodott
a foglalkoztatottak száma. A gazdaság szerkezeti átalakulását követve folyamatosan változott a foglalkoztatottak ágazati,
foglalkozási és képzettségek szerinti összetétele (lásd 2. Melléklet, 1. táblázat).
A munkaerôpiac akut problémái: a foglalkoztatottság alacsony szintje, a magas inaktivitás, a régiók közötti tartós munkaerô-piaci különbségek, a munkaerô gyenge területi mobilitása. Újabb feszültségforrásként jelentkezik a munkaerô-kereslet
és -kínálat összetétele közötti eltérések erôsödése. A foglalkoztatás stagnálása elsôsorban a fiatalok, azon belül is a diplomás pályakezdôk esélyeit rontotta, ugyanakkor azonban az ország gyorsabban fejlôdô térségeiben fizikai dolgozók hiánya miatt betöltetlen álláshelyek vannak.

1.1.

MUNKAERÔ-PIACI TENDENCIÁK

1.1.1.

Foglalkoztatási szint

A kilencvenes évek elején, a piacgazdaságra való átmenet következményeként a foglalkoztatottak száma több mint egynegyedével, közel másfélmillióval csökkent. A foglalkoztatottság és a gazdasági aktivitás 1997-ben érte el mélypontját,
amikor a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája 52,7%-ra, aktivitása pedig 57,8%-ra, messze a közösségi átlag alá
süllyedt (60,5%, illetve 67,7%). 1997-tôl a foglalkoztatás és a gazdasági aktivitás több mint két évtizedes csökkenés után
újra növekedni kezdett. 2001-ig a foglalkoztatottak száma több mint 200 ezer fôvel bôvült és elérte a 3 millió 850 ezer fôt.
A növekedésnek közel fele az inaktívak foglalkoztatottá válásából következett be (lásd 2. Melléklet, 2. és 3. táblázat).
2001-tôl a begyûrûzô világgazdasági válság hatására a nagy nemzetközi cégek elhalasztották tervezett magyarországi beruházásaikat, átszervezték, vagy alacsonyabb munkaerô-költségû országokba telepítették át tevékenységük egy részét,
csökkentették dolgozóik számát. Folytatódott a szerkezetváltás a gazdaság más területén is. Tovább csökkent a mezôgazdaságban, a szénbányászatban dolgozók száma. A gazdaság e területeirôl elbocsátottak jelentôs része viszonylag gyorsan el tudott helyezkedni, jórészt az idetelepülô külföldi tôke újabb beruházásain, valamint az építôipar és a szolgáltatás
területén.
Az árupiacon érvényesülô, alapvetôen a kereslettôl-kínálattól függô folyamatokon túl a foglalkoztatás alakulására jelentôsen hatott a minimálbérnek a kormány által elhatározott emelése. A legkisebb, kötelezôen fizetett munkabér kétszeresére emelése különösen a mikro- és kisvállalkozásokat hozta nehéz helyzetbe, a létszámemelést tervezôk jelentôs része
mondott le a bôvítésrôl. A gazdaság néhány, addig alacsony bérû ágazatában elbocsátásokra is sor került. A textil-, a ru-
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házati- és cipôipar exportra termelô, jórészt bérmunkát végzô cégeinek exportbevételét is csökkentette a forint árfolyamának erôsödése.
2002-ben a foglalkoztatottak átlagos létszáma 3 millió 884 ezer fô volt, a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 56,3%. A foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása évek óta állandó: a foglalkoztatottak 45 %-a nô. A férfiak foglalkoztatási rátája
63,1%, a nôké 49,8%, a férfiak foglalkoztatási aránya minden korcsoportban meghaladja a nôkét. Összehasonlítva foglalkoztatási rátáinkat az EU-tagországok átlagaival1 (63,9%, férfiak: 73%, nôk: 54,9%), jelentôs a lemaradásunk, a 15-64 éves
népesség tekintetében 7,6%, ezen belül a férfiak körében 10, míg a nôk körében 5%.
A legfiatalabb korcsoportban, a 15-24 éves népesség körében csökkent a foglalkoztatottak száma és aránya. 2002-ben a
15-19 évesek foglalkoztatási rátája egy év alatt 7,7%-ról 5,4 %-ra csökkent, míg 20-24 éveseké 51,1%-ról 49,3%-ra. Öszszevetve ezt azzal, hogy a munkanélküli fiatalok, valamint a nem tanuló, de nem is dolgozó fiatalok létszáma és aránya is
számottevôen nôtt az utóbbi években, megállapíthatjuk, hogy a fiatalok munkaerô-piaci helyzete romlott.
Ezekkel a változásokkal párhuzamosan valamennyi 50 éven felüli korcsoportban nôtt a foglalkoztatási ráta. A legmarkánsabb növekedés a nyugdíjkorhatár emelésével leginkább érintett 55-59 éves nôk körében következett be, ennek ellenére
az ilyen korú nôknek csak 28%-a foglalkoztatott (többségük még a recesszió éveiben inaktívvá vált). Az 50-54 éves nôk
64 %-a foglalkoztatott, a legmagasabb 75%-os foglalkoztatási ráta pedig a gyermekszülésben már kevésbé érintett 40-45
éves nôket jellemezte. Az 55-59 éves férfiak foglalkoztatottsága is javult, de az 52,8 %-os ráta jelzi, hogy az idôsebb korosztályok munkalehetôségeinek bôvítése érdekében további erôfeszítéseket kell tenni.
1.1. ábra: Foglalkoztatási ráta kor és nem szerint, 2002 (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15-24

25-39

40-59
nõk

60-64
férfiak

15-64

15-59

összesen

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország (KSH), Munkaerô-felmérés
1.1.2.

Munkanélküliség

A munkanélküliségi ráta 1993 elején érte el 12,5 %-os csúcspontját, és azóta folyamatosan csökken. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország jelenlegi munkanélküliségi mutatói kedvezôek: 2002-re a munkanélküliek száma kevesebb, mint
a felére, 239 ezer fôre, a munkanélküliségi ráta pedig 5,8%-ra (EU: 7,4%) mérséklôdött. Ehhez hasonlóan, a tartós munkanélküliségi ráta, ami 1996-ban még megegyezett az Unió 5,2%-os átlagával, 2002-re szintén a felére, 2,67%-ra csökkent
(EU: 3,6%). A munkanélküliek 45%-át a tartósan munkanélküliek jelentik, akik részben munkahelyhiány, részben a szakképzettség hiánya és/vagy a fizikai és szellemi munkavégzô-képesség csökkenése miatt nem tudnak elhelyezkedni.

1

Az EU adatok 2001-re vonatkoznak.

I. Helyzetelemzés

17

1.2. ábra: Munkanélküliségi ráta kor és nem szerint, 2002 (%)
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A munkanélküliségi ráta csökkenéséhez az utóbbi években hozzájárult a munkanélküli ellátórendszer szigorítása is, a munkanélküli ellátás idejének rövidülése, az ellátásra jogosultak körének szûkülése. Ezzel éppen a munkaerô-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévôk estek el támogatásoktól, mivel kapcsolatuk a munkaügyi szervezettel megszakadt,
és ezzel csökkent a munkaerôpiacra való visszatérésük esélye.
2001-tôl bevezetett törvénymódosítások bôvítették a foglalkoztatást elôsegítô támogatások körét; a munkaerô-piaci képzésekbe való bekapcsolódás ösztönzésére megemelték a képzésekhez kapcsolódó támogatásokat. Az szabályozás a leginkább hátrányos helyzetû csoportok többek között az idôsebbek, és a roma származású személyek esetében lehetôvé teszik az általánosnál kedvezôbb szabályok alkalmazását. A rugalmas foglalkoztatási formák elterjedésének érdekében támogatják a részmunkaidôben, valamint a távmunkában való foglalkoztatást.
1.1.3.

Inaktivitás

A munkanélküliség ugrásszerû növekedése mellett az átmenet idôszakának másik meghatározó munkaerô-piaci folyamata az állásukat vesztett, vagy munkanélküliségtôl fenyegetett munkavállalók inaktivitásba vonulása volt, ami különösen a
kevésbé iskolázott, szakképzetlen dolgozókat és az idôsebb korosztályokat érintette. A 15-64 éves korosztály 40,2 százaléka nincs jelen a munkaerôpiacon sem foglalkoztatottként, sem munkanélküliként. Ehhez hozzájárul az a körülmény is,
hogy Magyarországon a nyugdíjkorhatár még mindig viszonylag alacsony, illetve a magasabb nyugdíjkorhatár nem vonatkozik azokra, akik közel állnak a nyugdíjhoz. Ennél fontosabb tényezô az, hogy a kilencvenes évek elsô felében a társadalombiztosítási rendszer jelentôs számban felszívta azokat, akik elszakadtak a munkaerôpiactól.
2002-ben a 15-59 éves férfiak közül 171 ezren, a 15-54 éves nôk közül 260 ezren (összesen 431 ezren, valamivel kevesebben, mint az elôzô évben) nem tanultak, nyugdíjban, munkanélküliségi vagy anyasági ellátásban sem részesültek, vagyis semmilyen ismert jövedelemforrással nem rendelkeztek.
A munkavállalási korúak esetében az inaktivitás bizonyos életszakaszokban jelenthet egyfajta átmeneti állapotot, például
a gyermeknevelés idôszakát. Az igazi problémát az jelenti, hogy Magyarországon az inaktivitás gyakran nem átmeneti
idôszak az egyén életében, hanem a munkaerôpiacról való kirekesztôdés szinte visszafordíthatatlan folyamatát indítja be.
A munka világából való tartós kiszakadás a fizikai és szellemi munkavégzô-képesség és a motiváció leépüléséhez vezet,
és egyre kisebb az esély a munkaerôpiacra való visszatérésre. Noha az inaktívak jelentôs része szeretne munkát vállalni,
elhelyezkedésük legfôbb akadálya a lokális munkahelyhiány, egészségi problémáik, idôs koruk, illetve hiányos képzettségük, a nôk esetében pedig a családi kötöttségek.
1.1.4.

Munkaerôhiány

Az alacsony foglalkoztatás és a magas inaktivitás ellenére egyes régiókban és foglalkozásokban a foglalkoztatók igényeinek nem kielégítô munkaerô-kínálat, a szakképzett munkaerô hiánya, a munkaerô képzettségének és készségeinek gyen-
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gesége tapasztalható. A gazdasági növekedés lelassulása mellett is a munkaadóknak jelentôs létszámbôvítési igényeik
vannak, 2003. elsô félévében ez mintegy 25-30 ezer munkahelyet jelent. A meglévô üres álláshelyek betöltését azonban
sok esetben akadályozza a megfelelô képzettséggel rendelkezôk hiánya. Az ország gyorsabban fejlôdô térségeiben különösen fizikai munkásokból (elsôsorban fémipari foglalkozásúakból, javító-szerelôkbôl, kereskedelmi és vendéglátó-ipari
dolgozókból) hiányzik a fiatal utánpótlás. A hiányt nem csupán az adott szakmával a munkaerôpiacon állást keresôk alacsony száma okozza, hanem ennél nagyobb mértékben az, hogy az álláskeresôk között kevesen rendelkeznek korszerû ismeretekkel. A munkaadók elégedetlenek az oktatási rendszerbôl frissen kikerülô pályakezdôk szakmai felkészültségével
is, szívesebben vesznek fel olyanokat, akik már rendelkeznek megfelelô gyakorlattal. Mindebbôl az következik, hogy a foglalkoztatás bôvülését a gazdasági fejlôdés lelassulása mellett a munkaerô-kereslet és -kínálat képzettségek szerinti összetételének eltérése is akadályozza.
Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy ki kell alakítani azokat a mechanizmusokat, amelyek a szakképzést és a munkahelyen
belüli és kívüli felnôttképzési rendszert folyamatosan a változó gazdaság munkaerô-piaci igényeihez igazítják. A létezô
munkaerôhiány pótlására Magyarország – évente kissé növekvô mértékben – mintegy 30-40 ezer külföldi munkavállalót
(többnyire határon túl élô magyarokat) is fogad legálisan, munkavállalási engedéllyel. A multinacionális vállalatok többnyire betanított munkára várják a külföldieket. Ezen kívül szomszédos országokból ápolónôk, textilipari munkások és
mezôgazdasági idénymunkások is jönnek rendszeresen. Leginkább azokat a munkahelyeket töltik be, amelyeket a hazai
munkavállalók a munkakörülmények, vagy az alacsony kereseti lehetôségek miatt nem vállalnak. A Magyarországon dolgozó külföldiekkel közel megegyezô létszámban magyarok is dolgoznak külföldön engedéllyel, fôként Ausztriában és Németországban.
1.1.5.

A munkavállalási korú népesség összetétele

A foglalkoztatottak társadalmi-demográfiai összetétele általában kedvezô irányban változott. Valamelyest mérséklôdött a
férfiak és a nôk foglalkoztatási szintje közötti különbség, és megfordult az idôsebb dolgozók munkaerôpiacról történô kiszorulásának tendenciája is. A foglalkoztatottak képzettségi struktúrájának alakulása világosan jelzi, hogy a modernizálódó gazdaságnak minôségi munkaerôre van szüksége, ezért az iskolázatlanok és a szakképzetlenek gyors ütemben szorulnak ki a munkaerôpiacról (lásd 2. Melléklet, 8. táblázat). A foglalkoztatottak képzettségi szintje részben emiatt, részben a
demográfiai változásnak, valamint a felnôttképzés bôvülésének köszönhetôen folyamatosan javul. Az átlagosnál képzettebb fiatal korosztályok munkába állásával jelentôsen emelkedett a kvalifikáltabb foglalkoztatottak száma, a szakképzetlen, legfeljebb általános iskolát végzettek létszáma négy év alatt 18%-kal esett vissza. Így 2002-ben a foglalkoztatottaknak már csak egyhatoda tartozott ez utóbbi kategóriába, egyharmad-egyharmaduk szakmunkás, illetve középiskolai végzettséggel rendelkezett, és több mint egyhatoduk felsôfokú végzettségû volt.
Magyarországon az alacsony iskolázottságúak részvételi aránya jóval az EU átlag alatt marad, míg a munkanélküliség
szintje ezeken a csoportokon belül magasabb. 2001-ben a felsô középiskolainál alacsonyabb végzettségû 25-64 éves férfiak részvételi aránya 50 százalékos volt, a 25-64 éves korcsoportba tartozó nôké pedig 35 százalékos. Ugyanebben a korcsoportban a felsô középiskolai végzettséggel rendelkezô férfiak részvételi aránya elérte a 83 százalékot, az ugyanilyen
szintû iskolai végzettséggel rendelkezô nôké pedig a 67 százalékot, a felsôfokú végzettségûek körében ez az arány a férfiak esetében 89, a nôk esetében 79 százalékos volt. 2001-ben a 25-64 éves korcsoportba tartozó nôk iskolai végzettség
szerinti munkanélküliségi rátája a következôképpen alakult: felsô középfokúnál alacsonyabb végzettségûek 7,5%, felsô középfokú végzettségûek 4,2%, felsôfokú végzettségûek 1,3%. Ugyanebben a korcsoportban a férfiak esetében ezek az arányok a következôk voltak: 12,5%, 4,8% és 1,1%.2 Ezek az adatok azt mutatják, hogy az iskolai végzettség döntô tényezô
az egyéni munkaerô-piaci helyzet és a foglalkoztatási lehetôségek szempontjából. A foglalkoztatási szint emelése és az
egyenlôtlenségek csökkentése ezért olyan akciókat igényel, amelyek javítják az alacsony iskolázottságú emberek foglalkoztathatóságát, és új munkalehetôségeket teremtenek számukra.
1.1.6.

A munkaerô egészségi állapota

A munkaerô foglalkoztathatósága és versenyképessége szempontjából fontos tényezô az egészségi állapot, a megfelelô
munkavégzô képesség. A magyar népesség egészségi állapota az egyik legkedvezôtlenebb európai összehasonlításban,
és az elmúlt évtizedek összehasonlító mutatói is csak enyhe javulásról tanúskodnak. Magyarországon a férfiak születéskor várható élettartama 7,8 évvel, a nôké pedig 5,6 évvel alacsonyabb az EU-átlagánál. A korai halálozás az EU átlagának
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kétszerese, és a csatlakozó országok között Magyarország e tekintetben a harmadik legkedvezôtlenebb helyet foglalja el.
Különösen a munkavállalási korú népesség, és ezen belül a férfiak morbiditási és halálozási mutatói aggasztóak (2001ben az elhalálozott férfiak 40%-a 65 év alatti volt). A munkaképes korú lakosságot sújtó jellemzô megbetegedések a keringési, csont-, izom- és emésztôrendszeri megbetegedések.
A rendkívül rossz egészségi állapot az egészségtelen életmóddal, a dohányzással, az alkoholfogyasztással, az étkezési szokásokkal, a testmozgás hiányával, valamint környezeti tényezôkkel is összefügg. Levegô-, víz- és talajszennyezettségre
vezethetô vissza a megbetegedések 14%-a, ugyanakkor az egészség megôrzését és helyreállítását segítô szolgáltatások
fejletlensége, és a hozzáférés egyenlôtlenségei is fontos tényezôk. Foglalkoztatási szempontból, a rossz egészségi állapot
jelentôs mértékben korlátozza a munkaerô-kínálatot, rontja a munkaerô és a gazdaság versenyképességét.
1.3. ábra: Születéskor várható élettartam, nôk
82
81

Várható élettartam

80
79
78
77
76
75
74
73
72
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Születési év

EU átlag

Magyarország

Forrás: OECD
1.4. ábra: Születéskor várható élettartam, férfiak
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Az egészségi állapot és az életesélyek szoros összefüggést mutatnak az egyének társadalmi-gazdasági státusával és jövedelmi helyzetével. A legkedvezôbb helyzetû társadalmi csoportok és a leghátrányosabb helyzetûek közé tartozó roma
népesség várható élettartama között 10 év a különbség.
A társadalmilag és gazdaságilag elmaradott régiókban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl) a lakosság
egészségi állapota különösen rossz. Ezekben a régiókban összefüggés áll fenn az alacsony GDP, az inaktivitási szint és a
betegségek miatt kiesô teljesítmények között. A regionális különbségek részben követik a régiók társadalmi-gazdasági
helyzete közötti egyenlôtlenségeket, részben összefüggnek a településméretekkel, valamint az egészségügyi ellátás hoz-
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záférhetôségével és színvonalával. Az egészségi állapot - és ezáltal a foglalkoztathatóság - javítását szolgáló intézkedéseknek tehát elsôsorban a leghátrányosabb helyzetû régiókra kell irányulniuk.
1.1.7.

A munkaerô speciális csoportjai

A munkaerô-piaci részvétel szempontjából, bizonyos életciklusokhoz is köthetôen, egyes lakosságcsoportok sajátos helyzetben vannak. A nôk a gyermeknevelés idôszakában egy idôre elhagyják a munkaerôpiacot, a pályakezdôk a munkaerôpiacra való beilleszkedés, az idôsebb korosztályok pedig a munkaerôpiacon való bennmaradás, illetve visszajutás nehézségeivel szembesülnek. Az alábbiakban e három demográfiai csoport munkaerô-piaci helyzetét foglaljuk össze; a különösen hátrányos helyzetû lakosságcsoportok – köztük a romák és a fogyatékosok – helyzetét a Szegénység és társadalmi kirekesztettség címû fejezet mutatja be.
Nôk
A nôk foglalkoztatottsága és aktivitása az átalakulás idôszakában szintén visszaesett, de nem olyan gyors ütemben, mint
a férfiaké. 1997 óta a nôk foglalkoztatási szintje valamivel jobban nôtt, mint a férfiaké, így 2002-re a foglalkoztatási rátájuk 49,8%-ra emelkedett, ezzel a két nem közötti rátakülönbség 13,3%-ra csökkent (EU: 18,1%). A munkanélküliség a
nôket kezdettôl fogva kevésbé érintette, mint a férfiakat. Ez elsôsorban azzal magyarázható, hogy a munkahelyek tömeges felszámolása a jellegzetesen nôket foglalkoztató területeket kevésbé érintette, mint a többségében férfiakat foglalkoztató iparágakat és a mezôgazdaságot. 2002-ben a nôk munkanélküliségi rátája 5,4%, a férfiaké 6,1% volt (EU: 8,7%, illetve 6,4%). Az elôzô évhez képest a férfiak munkanélküliségi rátája enyhén mérséklôdött, míg a nôké emelkedett.
A viszonylag kedvezôbb munkanélküliségi mutatók mellett azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a nôk körében magasabb az inaktivitás aránya. 2002-ben a 15-64 éves korú a nôk 47,3 %-a volt inaktív. A nem ismert okból inaktívak az
inaktív népesség mintegy 20%-át teszik ki. Ezen belül a nôk aránya az elmúlt évtizedben jelentôsen megnôtt, 1990-ben a
nem ismert okból inaktívak 27%-a, míg 2001-ben 65%-a volt nô.
Fiatalok
Az ifjúság munkaerô-piaci jellemzôi nagyjából ugyanolyan mértékben térnek el az EU mutatóitól, mint ami az össznépesség esetében tapasztalható. Körükben mind a foglalkoztatottság, mind a munkanélküliség alacsonyabb a közösségi átlagnál (lásd 2. Melléklet, 4. táblázat). 2002-ben a foglalkoztatás stagnálása rontotta a fiatalok elhelyezkedési lehetôségeit.
A legfiatalabb korcsoportban, a 15-24 éves népesség körében csökkent a foglalkoztatottak száma és aránya. Ez részben
azzal is magyarázható, hogy a fiatalok magasabb életkorban lépnek ki az oktatásból. A 15-19 évesek foglalkoztatási rátája 2002-ben 7,7%-ról 5,4 %-ra csökkent, míg a 20-24 éveseké 51,1%-ról 49,3%-ra. (Ezzel párhuzamosan valamennyi 50
éven felüli korcsoportban nôtt a foglalkoztatási ráta, ami elsôsorban a nyugdíjkorhatár emelkedésének tudható be.) 2002ben a 15-24 évesek 29,1%-ának volt munkája, szemben a 40,3%-os EU átlaggal (a munkanélküliség jobban sújtja a fiatalokat, mint a felnôtteket – lásd 2. Melléklet, 5. táblázat). 2001-ig az ifjúsági munkanélküliség az átlagosnál jobban csökkent. 2002-ben azonban a munkanélküliségi mutatók is a fiatalok helyzetének rosszabbodását jelzik: a 15-24 évesek munkanélküliségi rátája 10,8%-ról 12,6 %-ra emelkedett.3
A fiatalok elhelyezkedését egyfelôl – különösen az észak-kelet-magyarországi régiók lemaradó és stagnáló térségeiben –
a munkahelyhiány, valamint a tôkeberuházások odavonzásának megoldatlansága nehezíti. Másfelôl pedig az, hogy a fiatalok jelentôs része szakképzetlenül, vagy nem a piaci igényeknek megfelelô képzettséggel kerül a munkaerôpiacra. A
munkaadók elsôsorban a már gyakorlattal rendelkezô munkavállalókat alkalmazzák, és nem vállalják fel a pályakezdôk betanítását, képzését.
Idôsebb munkavállalók
A kilencvenes évek elején a munkanélküliség elôli menekülés egyik lehetséges útját az államilag ösztönzött korai és rokkantsági nyugdíjba vonulás jelentette. Az évtized második felében azonban fokozatosan szigorodtak a korai nyugdíjazás
feltételei, így 1998 óta csökkent az egészségügyi vagy foglalkoztatáspolitikai okokból nyugdíjazott munkaképes korúak
száma. Mindenesetre a korábbi tömeges nyugdíjazások eredményeként jelenleg az 55 év felettieknek csak csekély ki-
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sebbsége van jelen a munkaerôpiacon. Másfelôl az is tény, hogy a gazdasági fellendülés nyomán a foglalkoztatottság
bôvülése – részben a nyugdíjkorhatár emelésének hatására – az idôsebb korcsoportokban volt a legnagyobb, de az 5559 évesek foglalkoztatási rátája 2002-re ezzel együtt is csak 42,2%-ra emelkedett (EU 50%). Az idôsebbek munkaerôpiacra való visszatérését nehezíti, hogy nehezebben alkalmazkodnak a megváltozott munkaerô-piaci elvárásokhoz, és
gyakran a munkaadók részérôl diszkrimináció is tapasztalható az idôsebb munkavállalókkal szemben. Az 50 év feletti munkanélküliek szakképzettségének kedvezôtlen összetétele miatt a szakképzés, továbbképzés és átképzés, valamint a foglalkoztatás támogatása fontos eszköz munkaerô-piaci pozíciójuk javítása és munkahelymegtartó képességük
megerôsítése szempontjából.
1.1.8.

A foglalkoztatás szerkezete

A gazdaság átalakulásával jelentôsen megváltozott a foglalkoztatás ágazati és területi struktúrája is. A foglalkoztatottak
fôbb gazdasági ágak szerinti átrendezôdését – a nemzetközi tendenciáknak megfelelôen – a mezôgazdaság súlyának
csökkenése és a szolgáltatásokban dolgozók arányának növekedése jellemezte (lásd 2. Melléklet, 6. táblázat). 2002-ben
a foglalkoztatottak 6,2%-a a mezôgazdaságban, 34,0%-a az iparban és 59,8%-a a szolgáltatásokban dolgozott (EU: 4,4%,
26,9% és 68,8%). A korábban bôvülô létszámú feldolgozóipar 2002-ben csökkenô létszámú ágazattá vált (az ipari termelés növekedése lelassult, az elmúlt évben 2,6% volt), míg továbbra is nôtt a létszám az ún. személyi szolgáltatást nyújtó
ágazatokban.
A mezôgazdaság, a bányászat, a kohászat és az élelmiszer-feldogozás jelenôs mértékû összezsugorodása többszázezerrel
csökkentette a munkahelyek számát. Ennek eredményeként ezen iparágak képzett és képzetlen munkavállalói tömegesen
váltak munkanélkülivé. Egyúttal a volt ipari régiókban és kistérségekben munkahelyhiány lépett fel. Az 1989-93 közötti,
mintegy másfélmilliós munkaerôtömeget érintô leépülési folyamat elsôsorban a fizikai foglalkozásúakat érintette, illetve a
szellemi foglalkozásúak nagyobb sikerrel tértek vissza a munkaerôpiacra, mint a fizikaiak. Amíg a felsôfokú végzettségû
vezetôk és alkalmazott szakemberek aránya a foglalkoztatottak között 19-rôl 32 százalékra emelkedett, addig az irodai és
ügyviteli dolgozók és a szakképzettséget nem igénylô fizikai munkakörök aránya hasonló mértékben csökkent. Az ipar-,
építôipar szakképzett és betanított munkaköreiben már 1995-ben megállt a csökkenés, és azóta fokozatosan erôsödô
emelkedés mutatkozik.
A foglalkoztatás szerkezetét jelentôsen megváltoztatta, hogy az átmenet idôszakában fellépett gazdasági válság következményeként a foglalkoztató szervezetek méretstruktúrájában jelentôs változás ment végbe. 1999-re megközelítôen egymillió vállalkozás jött létre. Az egyéni és mikró-vállalkozások az önfoglalkoztatásban betöltött szerepükkel együtt
1 milliót meghaladó munkahelyet képviselnek. A kisvállalkozásokkal együttesen közel másfélmillió vállalkozó személy, illetve alkalmazott számára biztosítanak munkahelyet. Éppen ezért a foglalkoztatáspolitika szempontjából különösen fontos
e vállalkozások mûködésének, munkaerô-ellátásának segítése, versenyképességük fenntartása, javítása.
1.1. táblázat: A foglalkoztatottak száma és aránya vállalatméretek szerint, 1999

Forrás: ‘Kis- és közepes vállalkozások helyzete 2000-ben.’
A Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet éves jelentése (52. old.).
1.1.9.

Regionális egyenlôtlenségek

A gazdasági átalakulás térségenként rendkívül egyenlôtlen módon ment végbe, a régiók között jelentôs munkaerô-piaci
különbségek alakultak ki (lásd 2. Melléklet, 7. táblázat). Az utóbbi években a megyék és kistérségek közötti foglalkoztatási és munkanélküliségi különbségek folyamatosan nôttek, a helyi munkaerôpiacok tovább polarizálódtak. Az ország vi-
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szonylag jól fejlett és városiasodott térségekre (ahol viszonylag magas a foglalkoztatás szintje) és fejlôdésben elmaradott
kistérségekre oszlott (alacsony foglalkoztatással és magas munkanélküliséggel).
Míg az ország fejlettebb nyugati és központi részén a munkanélküliségi ráta 2002-ben a 4%-hoz állt közel, a foglalkoztatási ráta 61-64% volt, és egyes ipari gócpontokban már a szakképzett munkaerô hiánya jellemezte a helyi munkaerôpiacot, addig az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban a munkanélküliség az elôbbiek kétszerese volt,
és a foglalkoztatottság 50% körül alakult. A foglalkoztatottak számának 2002. évi stagnálása mellett a régiók foglalkoztatási helyzetének szerény mértékû változásai húzódtak meg: 1%-ot meghaladó mértékben nôtt a foglalkoztatás KözépMagyarországon, Közép-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon (12 ezer, 5,5 ezer, 6,3 ezer fôvel). Kis mértékû, 1 % alatti
volt a változás Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön, csökkent a foglalkoztatottak száma a Dél-Dunántúlon és a
Dél-Alföldön (4,7 ezer fôvel és 14,3 ezer fôvel). A munkanélküliség a Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön nôtt a legnagyobb mértékben, 0,8%-kal.
A hátrányos helyzetû régiókban nem csupán a munkanélküliek és az inaktívak száma magas, de összetételük is kedvezôtlen; az átlagosnál magasabb a legfeljebb általános iskolát végzettek és a tartósan munkanélküliek aránya. Az egyenlôtlenségek tartós fennmaradását tovább súlyosbítja, hogy a munkahelyteremtô beruházások elsôsorban az ország fejlettebb régióira koncentrálódnak és a hátrányosabb helyzetû régiókban rendelkezésre álló munkaerô mobilitását olyan, jelenleg nehezen leküzdhetô tényezôk is akadályozzák, mint a munkaerô alacsony mobilitási hajlandósága és az ingatlanpiac merevsége. Magyarországon alacsony a bérlakások állománya, az otthonok zöme magántulajdonban van. A lakások
és házak értéke között területenként jelentôs a különbség, a gyorsabban fejlôdô térségek javára. Összességében ezek a
tényezôk akadályozzák a munkaerô mobilitását, az ingázás és az albérlet magas költségeit nem egyenlítik ki a kereseti
lehetôségek eltérései. A közlekedési hálózat elégtelen, a közlekedési eszközök sûrûsége, menetideje gyakran nem igazodik a munkavégzéshez.
A munkaerô-piaci egyenlôtlenségek kistérségi és helyi szinten az elmúlt évtizedben helyenként a többszörösére nôttek
(és ezek a különbségek a fentebb említett adatok többszörösei is lehetnek). A munkanélküliség a néhány száz lakosú kis
falvakban a legmagasabb, ahol a népesség társadalmi-demográfiai összetétele ugyancsak kedvezôtlenebb az átlagosnál.
A foglalkoztatás ágazati struktúráját is meglehetôsen nagy regionális különbségek jellemzik. A mezôgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe jóval az átlag feletti az alföldi régiókban és a Dél-Dunántúlon. Az iparban foglalkoztatottak aránya az elmúlt idôszakban a már korábban is iparosodottabb régiók közül a Közép- és a Nyugat-Dunántúlon tovább növekedett, míg Észak-Magyarországon stagnált. A szolgáltató ágazatban foglalkoztatottak aránya Közép-Magyarországon a
legjelentôsebb.

1.2.

A FORGLALKOZTATÁSPOLITIKA INTÉZMÉNYI KERETEI

1.2.1.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat

A foglalkoztatáspolitika megvalósításának legfontosabb intézménye a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
irányítása alá tartozó Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ). Az ÁFSZ a Foglalkoztatási Hivatalból, a fôvárosi és a 19 megyei munkaügyi központból és az ezekhez tartozó 174 helyi kirendeltségbôl, valamint a Regionális Képzô Központokból áll
(Lásd 2. Melléklet, 2. ábra).
A Foglalkoztatási Hivatal és a megyei munkaügyi központok
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladata a munkaerô-piaci helyzet feltárása, a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a munkaerô-kereslet és kínálat összehangolásának elôsegítése, a regionális munkaerô-piaci feszültségek oldása, a
foglalkoztatás elôsegítése és a munkanélküliség csökkentése, a munkanélkülivé vált személyek pénzügyi ellátásának folyósítása. Összességében e funkciók ellátását szolgáltatási, hatósági és pénzügyi tevékenységek támogatják.
A Foglalkoztatási Hivatal felelôs a munkaügyi központok szakmai felügyeletéért és irányításáért, a munkanélküli ellátásokkal, a foglalkoztatást elôsegítô támogatásokkal és a munkaerô-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertani, informatikai, statisztikai adatfeldolgozási, elemzési és tájékoztatási feladatok ellátásáért. A munkaügyi központok és kirendeltségeik programjaikkal és szolgáltatásaikkal a munkát keresôket és a munkahelyet kínálókat segítik. 1998 és 2002 között a
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regisztrált munkanélküliek átlagos létszáma 423,1 ezer fôrôl 344,7 fôre, 19 százalékkal csökkent, ezáltal a munkaügyi szervezet egy dolgozójára jutó munkanélküliek száma havi átlagban 115,1 fôrôl 97 fôre változott. Az elmúlt években a munkaügyi szervezet a regisztrált munkanélküliek közül minden ötödik elhelyezkedését tudta segíteni.
Felismerve az ÁFSZ kulcsszerepét a foglalkoztatáspolitika végrehajtásában, 2002-ben svéd és dán „twinning” partnerek
részvételével elindult egy PHARE projekt, amely a magyar Állami Foglalkoztatási Szolgálat megújítását célozza meg. A
projekt keretében új szolgáltató modellt dolgoznak ki és vezetnek be kísérleti jelleggel 21 kirendeltségen. A szolgáltató
modell kidolgozása mellett a projekt elôsegíti az informatikai háttér és az informatikai rendszer fejlesztését, valamint a
szervezet és menedzsment tökéletesítését. A PHARE projekttel párhuzamosan az ÁFSZ folytatja a szükséges felkészülést
az EURES hálózatba való bekapcsolódásra, és az EU-csatlakozás nyomán a migráns munkavállalóknak nyújtandó szociális biztonságból adódó feladatok ellátására.
Regionális Képzô Központok
Az ÁFSZ részét képezi a kilencvenes évek elsô felében létrehozott kilenc Regionális Képzô Központ. Ezek létrehozásának
alapvetô célja egy olyan képzési rendszer kialakítása volt, amely képes a gazdasági szerkezetváltásból eredô képzési szükségletek kielégítésére. Tevékenységük elsôsorban a munkanélküliek és a munkanélküliség által leginkább veszélyeztetettek képzésére, átképzésére irányul, emellett azonban széles körben kínálnak szolgáltatásokat a munkaerôpiac más szereplôinek is. A képzési kapacitások bôvítése érdekében a képzô központok a szakképzô iskolák bevonásával hálózatot hoztak
létre. A képzô központokban mintegy 500 állandó alkalmazott és több száz külsô szakember dolgozik.
A régiók munkaerô-piaci szereplôivel kialakított szoros együttmûködés eredményeként a képzô központok ma már jelentôs szerepet töltenek be a humánerôforrás-fejlesztésben. A vállalkozások számára a munkaadói igények szerint kialakított
képzéseket, tanácsadást és szolgáltatásokat nyújtanak. Ezenkívül közremûködnek a szakképzést folytató intézmények
szakembereinek képzésében, valamint módszertani és vizsgaközpontként is mûködnek. Az utóbbi évek kihívásainak
megfelelôen részt vesznek PHARE és egyéb nemzetközi projektek regionális szintû megvalósításában. Az utóbbi idôben
csökkent a Regionális Képzô Központok részvétele a munkaerô-piaci igények alapján szervezett képzési programokban.
Ennek oka elsôsorban az, hogy a képzô intézmények infrastruktúrája nem tartott lépést a technológiai fejlôdéssel.
1.2.2.

A Munkaerô-piaci Alap

Az aktív munkaerô-piaci programokat szolgáló munkanélküli ellátások folyósításához és az ÁFSZ mûködéséhez szükséges
pénzügyi források biztosítása a Munkaerô-piaci Alapon keresztül történik. A munkáltatói és a munkavállalói járulékokból
képzôdô Munkaerô-piaci Alapot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium felügyeli. Az Alap felhasználásáról a
háromoldalú Irányító Testület dönt, amely egyben a szociális párbeszéd egyik fóruma is.
1.2.3.

Helyi önkormányzatok

A kilencvenes évek közepétôl a helyi önkormányzatok a foglalkoztatáspolitika fontos szereplôjévé váltak. 1992-tôl a helyi
önkormányzatok feladata azoknak a segélyezése, akik kimerítették munkanélkülijáradék-jogosultságukat. 1994-tôl az ellátásban részesülôk többsége már ebben a csoportban található. Ezen kívül a helyi önkormányzatok feladata, hogy szervezzék a közhasznú munkavégzést, beleértve a résztvevôk kiválasztását. A helyi önkormányzatok közhasznú munka programjaihoz a Munkaerô-piaci Alap pénzügyi támogatást nyújt. A helyi önkormányzatok hatókörébe kerülô tartósan munkanélküliek jelentôs részének azonban megszakad a kapcsolata az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal.

1.3.

AKTÍV MUNKAERÔ-PIACI ESZKÖZÖK

A kilencvenes évek elsô felében, a munkanélküliség tömegessé válásának idôszakában a munkanélküliség kezelésének
legfôbb eszközét a munkanélküliségi ellátások jelentették. A gazdaság stabilizálódásával, erôsödésével párhuzamosan a
kormány jelentôsen korlátozta a passzív ellátások jogosultsági idejét, összegét, szigorította az igénybevétel feltételeit és
a felszabaduló forrásokat az aktív eszközökre csoportosította át. 2001-ben a munkanélküliek 22 százaléka vett részt aktív
foglalkoztatáspolitikai programokban, és ezek finanszírozása az összes munkanélküliségi ellátásra és szolgáltatásra fordított kiadások 55 %-át tette ki.
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A foglalkoztatási eszközökre fordított kiadások mértéke és aránya 2002-ben is emelkedett. Ezen belül a munkanélküli ellátásokra és egyéb passzív eszközökre fordított összeg 12%-kal növekedett, míg az aktív munkaerô-piaci eszközök/programok kiadásai 27 %-kal emelkedtek. Ennek következtében az aktív eszközök részaránya megközelítette a munkaerô-piaci
összkiadások 58%-át. Annak érdekében, hogy a 2001. és 2002. évi, együttesen 100%-os minimálbér-emelés ne vezessen elbocsátásokhoz, azoknak az élômunka-igényes, alacsony bérszínvonalú területeknek ahol a járulékcsökkentés csak
részben ellensúlyozta a minimálbér-emelés költségnövelô hatását, a Munkaerô-piaci Alap foglalkoztatási támogatást
nyújtott. Az elsôsorban a kis- és középes vállalatok által igénybe vett támogatás 2002-ben 355 ezer munkahely megtartását segítette elô. A jelentôs összegû preventív intézkedés azonban komoly összegeket „kötött le” és így szûkítette a hagyományos aktív foglalkoztatási eszközökre fordítható forrásokat. Ugyanakkor a minimálbér-emelkedés miatt megnövekedtek a fajlagos támogatási összegek is. Ennek ellenére az aktív programokban résztvevôk létszáma csak 1,2%-kal volt
kisebb, mint 2001-ben. Az aktív eszközök 2002-ben összesen közel 274 ezren munkanélkülinek segítettek munkát találni.
2002-ben az aktív eszközök a regisztrált munkanélküliek közel egyötödének (19,8%) biztosítottak átképzési lehetôséget,
illetve foglalkoztatási támogatást, míg 2001-ben ez az arány 22,1% volt.4 2002-ben a pályakezdô munkanélküliek 33 %-a
került be az aktív programokba, ami 3,9%-kal kevesebb az elôzô évinél, de a nem pályakezdô munkanélküliek bekerülési
arányának (18,4%) így is közel 1,8-szerese volt. Az aktív eszközökben való részvétel 2002-ben összességében 2%-kal mérsékelte az éves munkanélküliségi rátát, egy évvel korábban ez az érték 2,4% volt.
Képzés
A munkaerôpiacra való visszatérés vagy beilleszkedés elôsegítésének különösen fontos eszköze a képzés. A foglalkoztatási szolgálat képzési programjai azonban ma elsôsorban a pályakezdô fiatalok képzésére irányulnak, és az iskolarendszerû képzésben megszerzett ismeretek kiegészítésének eszközét jelentik. Az iskolarendszerû képzés rugalmatlansága és a
gazdaság igényeihez való nem kellô alkalmazkodása miatt az iskolából kilépô fiatalok jelentôs része nem rendelkezik azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyek a munkaerô-piaci beilleszkedéshez szükségesek, ezért az elhelyezkedni nem
tudó pályakezdôk a foglalkoztatási szolgálat által szervezett képzések keretében sajátítják el azokat. A képzések tehát
jellemzôen a középiskolai végzettség birtokában megszerezhetô kiegészítô ismeretekre irányulnak, és inkább az egyéni tanulási ambíciók kielégítését szolgálják, semmint a leghátrányosabb helyzetûek foglalkoztathatóságának javítását. A képzetlen, gyakran tanulási nehézségekkel küzdô és motiválatlan csoportok esetében a munkaerôpiacra való beilleszkedés
elôsegítéséhez egyrészrôl gyakorlatorientált (a keresô munkával összekötött, a vállalkozások és a foglalkoztatási szolgálat tartós együttmûködésére épülô) képzési formákra van szükség, másfelôl az egyéni szükségletekhez igazított támogató szolgáltatásokra és tanácsadásra.
Állásközvetítés
Az álláskeresôk számára az ÁFSZ munkaközvetítôi szolgáltatásokat nyújt. E szolgáltatás hatékonyságát és eredményességét döntôen befolyásolja, hogy a munkaerô-piaci szervezet megfelelô kapcsolatrendszerrel rendelkezik-e a helyi
munkaerôpiacon, vannak-e információi a helyi vállalkozások munkaerô-keresletérôl, és kellôen megbízható közvetítôi szolgáltatást épített-e ki, amely bizalmat kelt a dolgozók körében. A sikeres közvetítéshez egyfelôl átfogó munkaerô-fejlesztés,
másfelôl a foglalkoztatói igények ismerete szükséges. A jelenlegi szolgáltatást azonban mindkét területen súlyos hiányosságok jellemzik. Továbbá, az ÁFSZ részesedése a közvetítések piacán területenként eltérô. Általában elmondható, hogy
minél nagyobb a település, a piacon lévô üres állásoknak annál kisebb része kerül a munkaügyi központok látókörébe. A
munkaadók fôként hirdetések és személyes ajánlások alapján vesznek fel új dolgozót, és csak harmadsorban fordulnak
munkaerôigényeikkel az Állami Foglalkoztatási Szolgálathoz. Emellett is elmondható, hogy a szolgálat sikeresen elégíti ki
a képzetlen munkaerô iránti tömegesen jelentkezô igényeket, ugyanakkor kevéssé hatékonyan kezeli az egyedi igényeket.
Bár az utóbbi években a munkaadók egyre gyakrabban veszik igénybe az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaerôközvetítôi tevékenységét, e javulás ellenére 2002-ben 100 regisztrált munkanélkülire 12,9 bejelentett üres álláshely jutott.
Közhasznú munka
A tartósan munkanélküliek átmeneti foglalkoztatását, munkavégzô képességük fenntartását segítô támogatási forma a
közhasznú foglalkoztatás. A közhasznú munkát többnyire az önkormányzatok szervezik, általában a települések kommunális feladatainak ellátására. Az egyes kiválasztott személyek átlagosan évi 3-6 hónapra kaptak megbízást, ami minimá-
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lis hozzájárulást jelent létfenntartási költségeikhez. Az elmúlt években országszerte indultak olyan programok, amelyek a
közhasznú munkát képzéssel, tanácsadással társítva arra tettek kísérletet, hogy a résztvevôket alkalmassá tegyék a másodlagos, illetve elsôdleges munkaerôpiacra való visszatérésre. Az e programokkal szerzett tapasztalatok összességében
azt mutatják, hogy a munkaerôpiacról tartósan kiszorult rétegek munkavégzô képességének megújítása és a munkaerôpiacra való visszailleszkedésük elôsegítése a jelenleginél komplexebb, egyénekre szabottabb eljárásokat, másrészt a regionális gazdaságfejlesztési programokba beágyazott megoldásokat igényel.
Bértámogatás
A bértámogatások célja a foglalkoztatás bôvítése, különösen a tartósan munkanélküliek körében. A bértámogatás a legalább hat hónapja (pályakezdô fiatalok esetében három hónapja) munkanélküli személyek után vehetô igénybe. A munkaadók részére nyújtható támogatás azzal kívánja ösztönözni a munkáltatókat munkanélküliek, fiatal pályakezdôk alkalmazására, hogy az e személyeknek fizetett munkabér 50-90 %-át megtéríti a munkaadónak. A támogatás maximum egy évre adható és a munkáltatót egy év továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. 2001-ben a foglalkoztatási szolgálat mintegy 48 ezer ember foglalkoztatásához nyújtott támogatást.
Ifjúsági programok
1996 óta speciális aktív munkaerô-piaci programok mûködnek a pályakezdôk számára. A legfontosabb céljuk az, hogy a
fiatalok segítséget kapjanak munkatapasztalat megszerzéséhez, a munkaadóknak legfeljebb 12 hónapra nyújtott bértámogatás révén. A támogatás lejártát követôen a munkaadók a támogatási idôszakkal megegyezô idôtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli. Minden évben több tízezer pályakezdô vesz részt ezekben a programokban, illetve más aktív munkaerô-piaci programokban. A pályakezdôk hagyományosan felülreprezentáltak a munkaerô-piaci célú képzésekben
és alulreprezentáltak a közmunka programokban. A fiatalok egy jelentôs része nem csak azért vesz részt munkaerô-piaci
képzésben, hogy ezáltal könnyebben beilleszkedjen a munkaerôpiacra, hanem azért is, hogy felkészüljön és javítsa esélyeit a nappali felsôfokú oktatásban való részvételre.
Összességében elmondható, hogy az Állami Foglalkoztatási Szolgálat az aktív eszközök mûködtetésével, szolgáltatásaival
jelentôsen és eredményesen hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez. Az elmúlt évben a munkaügyi szervezet a regisztrált munkanélküliek közül minden ötödiknek az elhelyezkedését tudta biztosítani. Az intézkedések azonban csak a
munkanélküliek bizonyos csoportjait érik el, miközben a szolgáltatások döntô része gyakran nem jut el a munkaerôpiacról
kirekesztôdött, leghátrányosabb helyzetû csoportokhoz. Ez rávilágít arra, hogy személyre szabott, a leghátrányosabb helyzetûek igényeihez és lehetôségeihez igazodó foglalkoztatási szolgáltatásokra van szükség. Jelenleg e csoportokat a nem
kormányzati szervezetek által mûködtetett „alternatív” munkaerô-piaci szolgáltatások célozzák meg.

1.4.

A MUNKAERÔ-KÍNÁLAT VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2000 ÉS 2006 KÖZÖTT

A gazdasági fejlôdés rövid távú kilátásait a 2001 óta tartó világméretû gazdasági recesszió határozza meg. Ezek a kilátások azonban a következô tervidôszakban az egyidejûleg zajló szerkezetváltásra támaszkodva lehetôséget nyújtanak egy
új, fokozottan minôségi fejlôdés számára. Világméretekben felgyorsult az alacsony képzettséget igénylô munkák elvándorlása a nagytömegû, olcsó munkaerôvel rendelkezô országok felé. Ezek az országok ugyanakkor a tömegtermelés
jövendô nagy felvevô piacai is. Következésképpen a fejlett országok további növekedésének lehetôségeit humán erôforrásaik minôsége, képzettsége, s ezek hasznosulása határozza meg. A munkaerô-kereslet tartós növekedésére az információs társadalom kialakulásához kapcsolódó területeken, illetve a magasabb jövedelmek által indukált szolgáltatások területén lehet számítani.
A következô idôszakban Magyarországon is az olcsó, képzetlen munkák további elvándorlására kell számítani (textilipar,
alacsony bérszínvonalú ágazatok). Emellett egyes hagyományos ágazatok (bányászat, acélipar, mezôgazdaság) gazdasági és foglalkoztatási szerepe tovább mérséklôdik. A munkaerô iránti összkereslet növekedését a tudás-intenzív gazdasági ágak megerôsödése, az ide irányuló befektetések bôvülése alapozhatja meg. A versenyképesség megôrzése érdekében az olcsó munkaerô vonzerejét a képzett, nagyobb hozzáadott értéket létrehozni képes munkaerônek kell kiváltania.
A munkaerô kereslet fokozatos növekedése szerkezeti feszültségek – munkaerô-hiány és fölösleg egyidejû fennállása –
mellett zajlik le. A feszültségek oldásában a jelenleginél nagyobb, de nem meghatározó szerepet tölt be majd a migráció.
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A munkaerô szabad áramlásának elsôsorban a hazai munkaerô nemzetközi tapasztalatszerzése, ismereteinek bôvítése
szempontjából van jelentôsége. A szerkezeti gondok megoldásának stratégiai eszközei a rugalmasabb munkaerôpiac és
a konvertálhatóbb ismeretekkel rendelkezô munkaerô.
A középtávú munkaerô-kínálat változását a demográfiai folyamatok, a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése és a gazdasági
aktivitás alakulása befolyásolja. A gazdasági aktivitási ráták jelzik a munkavállalási hajlandóság és a munkaerô-kereslet
változását, tehát azt, hogy milyen esélye van a munkavállalási korúaknak arra, hogy a munkaerôpiacon megmaradjanak,
ott beilleszkedjenek, oda visszatérjenek. A demográfiai helyzet tekintetében az várható, hogy a 15-64 és a 15-74 éves korú népesség létszáma is csökken, az elôbbi esetében közel 30 ezer, az utóbbi korcsoportban több mint 60 ezer fôvel. A
munkaképes korú népesség ennek ellenére nô, mert a nyugdíjkorhatár változik: a férfiaknál 1, a nôknél 3 évvel emelkedik. Így a munkaképes korúak száma 175 ezer fôvel, 2,8%-kal bôvül.
A gazdaságilag aktívak várható számának elôrejelzésére alkalmazott számítási módszerek közül az alábbiak érdemelnek
különös figyelmet:
■

Az elsô számítási mód fixnek tekinti a jelenlegi gazdasági aktivitási rátákat, a munkaképes korúak körében mindössze 0,5 százalékos növekedéssel, amely elmarad e népességcsoport bôvülésétôl.

■

A második módszer szerint az 50 évesnél idôsebb népesség esetében nem süllyed oly mértékben az aktivitási
szint, mint a 90-es években. Ezért a gazdaságilag aktív népesség 240 ezer fôvel, a munkaképes korú népesség
pedig 235 ezer fôvel fogja meghaladni a 2000. évi szintet.

■

A harmadik módszer a gazdasági aktivitási ráták regionális különbségeinek kis mértékû kiegyenlítôdésével számol. Az eredmény a kínálat további emelkedése: összességében 350 ezer fôs (a munkaképes korúak esetében
340 ezer fôs) bôvülés várható.

2.

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

2.1.

A NÉPESSÉG KÉPZETTSÉGI SZINTJE

Az elmúlt évtizedben a lakosság képzettségi szintje általában véve jelentôsen javult. Jól illusztrálja ezt, hogy a munkaerôpiaci szempontból legfontosabb, 25-59 éves népesség körében pl. jelentôsen csökkent a legfeljebb általános iskolát (8
osztályt) végzettek aránya, miközben számottevôen emelkedett a közép- és felsôfokú végzettségûeké. Ezáltal az aktív korúak átlagos képzettségi szintje közeledett az EU átlagához. Míg 1990-ben e korosztály közel felének, 1999-ben már csak
alig több mint egynegyedének volt legfeljebb 8 osztályos alapfokú végzettsége (EU: 36%). A középfokú végzettségûek (a
szakiskolai végzettségûeket is ideértve) aránya összességében 40%-ról 60%-ra nôtt, a nemzetközi felsô-középfokú szintnek megfelelô középiskolai érettségivel (GSCE) rendelkezôk aránya pedig 41,9%. (EU: 43%). A diplomásokat illetôen már
nem ilyen kedvezô az összehasonlítás. A felsôfokú képzés látványos expanziója még nem igazán tükrözôdik a 25-59 éves
népesség képzettségi struktúrájában, a fôiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezôk aránya 12,1%-ról 14,3%-ra (EU:
21%) emelkedett.
1.2. Táblázat: A legmagasabb megszerzett iskolai végzettség változásai
(a 25-59 éves népesség százalékában, iskolázottsági szintenként, 1990-ben és 1999-ben)

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

I. Helyzetelemzés

27

1.3. Táblázat: A legmagasabb megszerzett iskolai végzettség
(a 25-64 éves népesség százalékában) 1990-ben és 2001-ben

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

2.2.

ISKOLARENDSZERÛ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

A magyar oktatási rendszer európai viszonylatban fejlettnek tekinthetô, az ország gazdasági fejlettségi szintjéhez képest magasak a beiskolázási arányok. Az oktatásra, képzésre fordított GDP-arányos közkiadások mértéke valamivel az OECD átlag
(2002-ben 5,2%) alatt van. Az elmúlt évtizedben számottevôen javult az oktatási rendszer teljesítménye, ez a növekedés
azonban sok esetben a képzés színvonalának bizonyos fokú csökkenését eredményezte (lásd 2. Melléklet, 10. táblázat).
A magyar oktatási rendszer nagymértékben decentralizált. Az adminisztratív ellenôrzés megoszlik a központi, a regionális
és az intézményi szintek között. Az iskola elôtti, az alapfokú és a középfokú oktatást a helyi önkormányzatok igazgatják.
Az egyes intézmények jelentôs döntéshozatali önállóságot élveznek a szervezés, a mûködtetés és a finanszírozás területén. A magyar oktatási rendszer áttekintését lásd a 3. Mellékletben.
2.2.1.

A közép- és felsôfokú oktatásban résztvevôk aránya

Nemzetközi összehasonlításban a közép- és felsôfokú képzésben résztvevôk száma ill. aránya egyaránt bôvült. A 20022003-as tanévben az egy évtizeddel korábbi 40%-os részvételi aránnyal szemben a középiskolás korosztálynak már 77%a tanult érettségit adó középiskolában (EU átlag: 64%), s további 23%-a szakmunkásképzô iskolában. Az utóbbi években
a gimnáziumban tanulók számának növekedése megállt, miközben a szakközépiskolát választó fiatalok száma fokozatosan növekszik. A felsôoktatásban résztvevôk összlétszáma több mint háromszorosára, 102 ezer fôrôl 381 ezer fôre emelkedett, és ezen belül a 18-24 éves fiatalok részvételi aránya is a duplájára, 15%-ra nôtt, ami azonban még elmarad a 23%os EU átlagtól. Ezzel egyidejûleg a felsôoktatási intézményekbe jelentkezôk száma is növekedett (2001-ben 149 ezer –
ebbôl 125 ezer 18 éves diák –, 2002-ben 165 ezer), illetve 2003-ban változatlan maradt.
A részidôben (esti és levelezô tagozatokon, távoktatásban) tanulók száma gyorsabban növekedett, mint a nappali tagozatos hallgatóké, ami világosan mutatja, hogy erôsödik a felnôtt lakosság továbbtanulási motivációja.
1.4. táblázat: A felsôoktatási intézményekben tanuló hallgatók megoszlása tagozatok szerint (fô)

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
2.2.2.

Fejlôdési trendek a szakképzésben

Jelentôs átalakulás ment végbe a szakképzés terén is. Az iskolakötelezettség korhatárának 18 évre emelése és a szakképzési rendszer megváltoztatása késôbbre tette a szakoktatáson belüli specializációt. A szakiskolai tanulók szakmai képzése
16 éves korban kezdôdik. Kézzelfogható változások történtek az oktatási és a szakképzési rendszer országos igazgatásában
a rendszer deregulációja (és általános decentralizációja) érdekében. Létrejött az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), amely
jelenleg több mint 800 képzettséget tartalmaz. Az OKJ-rendszer felülvizsgálata és egyszerûsítése, valamint a moduláris
képzés bevezetése az egész életen át tartó tanulás rugalmas kerete megteremtésének lényeges eleme.
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Az oktatás és képzés környezeti tudatosságának erôsítése

A Nemzeti Alaptanterv általános követelményeivel összhangban a környezeti oktatás minden témán belül, és minden oktató számára fontos elemmé vált. Ezért a környezet védelmével és a természet megóvásával kapcsolatos ismeretek minden szinten beépültek az iskolarendszerû és az iskolán kívüli képzési programokba. A környezeti tudatosság erôsítése érdekében folyamatban van a partnerség fejlesztése a gazdaság szereplôivel, a nyomásgyakorló csoportokkal, a civil szervezetekkel és az állampolgárokkal.
2.2.4.

Feszültségpontok

Az elért eredmények ellenére, a középfokú és a felsôfokú oktatás (valamint az iskolarendszerû képzés) tartalma és területi elhelyezkedése tekintetében mindmáig nem tudott kellô gyorsasággal és rugalmassággal alkalmazkodni a gazdaság,
a munkaerôpiac változó igényeihez. A fôbb problémák az alábbiak:
Elégtelen összhang az oktatási, képzési rendszer és a gazdaság igényei között
Az oktatási, képzési rendszer és a gazdaság közötti megfelelô kapcsolatok hiánya miatt az oktatási, képzési rendszerbôl
kilépôk képzettségének szintje és jellege (a képzés struktúrája) nem eléggé felel meg a munkaerô-piaci elvárásoknak. A
felsôoktatásban például bizonyos területeken (pl. bölcsészet és természettudományok, pedagógusképzés) a tananyag tartalma még mindig nem felel meg a munkaerô-piaci igényeknek, különösen a dinamikusan fejlôdô térségekben, ahol krónikus hiány mutatkozik kvalifikált szakemberekben. Továbbá a felsôoktatásban résztvevô hallgatói létszám növekedése
miatt a tanár-diák kontaktust biztosító óraszám csökkent, ami hátrányosan érinti a végzettek „munkaerô-piaci
minôségét”.
Tágabb értelemben hiányoznak a rendszerbôl a gazdasági környezethez alkalmazkodó, önállóan fejlôdni képes szakképzô
intézmények. Ezért nyilvánvaló, hogy új szakmapolitikai lendületre van szükség az oktatásból a munka világába történô
átmenet hatékonyabbá tétele érdekében.
1.5. táblázat: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma és megoszlása legmagasabb iskolai
végzettség szerint, 2001

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Jelenleg az oktatási rendszerbôl hiányzik az a képesség, hogy ellássa az embereket az egész életen át tartó tanulás stratégiájának kialakításához és a sikeres munkaerôpiacra lépéshez szükséges ismeretekkel és kompetenciákkal. Ennek következtében súlyos hiányosságok mutatkoznak az alapvetô ismeretek, a kulcskompetenciák, valamint a társadalmi kompetenciák, az aktív tanulási és kommunikációs képességek átadása terén. Hasonlóképpen mind a diákok, mind a lakosság egésze jelentôs lemaradásban van az idegen nyelvek és az információs technológiai ismeretek terén, amelyek pedig
kulcsfontosságúak a tudásalapú gazdaság és társadalom szempontjából. Ezek a strukturális gyengeségek fôleg az elavult
tananyagból, az oktatók megfelelô felkészültségének hiányából és az oktatás nem megfelelô tárgyi feltételeibôl fakadnak.
Nemzetközi összehasonlító tanulmányok (OECD – PISA) egyértelmûen kimutatják az elmaradottságot az ezen ismeretek
és kompetenciák átadásához szükséges mechanizmusok terén.
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Hiányosságok a fiatalok, különösen a társadalmi kirekesztôdés veszélyeinek kitett és speciális képzési igényû fiatalok oktatásában
A közoktatási rendszer nem tudott kellô gyorsasággal és rugalmassággal reagálni a társadalmi és kulturális változások újszerû jelenségeire. Ezzel összefüggésben jelentôs lemaradás tapasztalható a hátrányos helyzetû rétegek, köztük a roma
népesség társadalmi és munkaerô-piaci integrációjának elôsegítése terén. A leghátrányosabb helyzetû családok gyermekeinek már az óvodai oktatásban való részvétele is az átlagnál jóval alacsonyabb, többek között az óvodai oktatáshoz való hozzáférésnek a hátrányos helyzetû térségekben (pl. kistelepüléseken és ritkán lakott térségekben) különösen jellemzô
elégtelenségei miatt. A hátrányos helyzetû gyermekek késôbb is kisebb eséllyel maradnak benn az alapfokú oktatásban.
Ennek a jelenségnek az oka fôleg az alapfokú oktatás szegregációs gyakorlata és alacsony színvonala, amely fôleg a roma gyermekeket, és a sajátos nevelési igényû gyermekeket sújtja. Mintegy kilencezer roma gyermek tanul tisztán roma
osztályokban Magyarországon, egyes térségekben tisztán roma iskolák is létrejöttek. Ezzel függ össze, hogy a roma gyermekek indokolatlanul felülreprezentáltak a kisegítô iskolákban és az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeknek szervezett
osztályokban.
Mindezek következtében a roma gyermekeknek csak kevesebb, mint 10 százaléka szerez érettségi bizonyítványt, és csak
nagyon kevés roma fiatal folytat felsôfokú tanulmányokat. A munkaerô-piaci siker és a továbbtanulás területén hátrányos
helyzetû másik jelentôs csoportot a sajátos nevelési igényû gyermekek alkotják. Magyarországon a fogyatékosnak tekintett gyermekek aránya 5,3%, ami az EU átlag közel kétszerese, ugyanakkor az integrált oktatásban való részvételük a nemzetközi átlaghoz képest rendkívül alacsony. A fogyatékos gyermekek oktatása hagyományosan külön, szakosodott, regionális vagy országos gyûjtôterületû intézetekben történik, vagy külön programokban vesznek részt a rendes iskola mellett, amely általában nem képes még a minimális kiegészítô, támogató szolgáltatások (habilitáció, rehabilitáció, terápiás
eljárások) biztosítására sem.
I. 6. táblázat: Lemorzsolódási arányok az oktatás különbözô szintjein az induló létszámhoz képest (%)

Forrás: ’Jelentés a közoktatásról 2000-ben’, Oktatási Minisztérium
Az iskolarendszer szelektivitása, esélyegyenlôtlenség
A hátrányos helyzetû gyermekek integrációját nehezíti a magyar oktatási rendszerben tapasztalható esélyegyenlôtlenség
és a rendszer erôteljes szelektivitása. A PISA 2000 elemzések szerint a magyar oktatási rendszerben a tanulói teljesítményt az OECD átlagnál jóval nagyobb mértékben befolyásolja a társadalmi-gazdasági háttér. Ez a háttér Magyarországon az alacsonyabb iskolai végzettségû, a kulturális javakhoz való hozzáférés csekély lehetôségeivel rendelkezô szegény
családokból származó gyermekek esélyegyenlôsége ellen hat. Bár az elmúlt években ebbôl kiindulva reménykeltô programokat dolgoztak ki, e programok megfelelô támogatás és jól elôkészített adaptáció hiányában jórészt elszigetelt kísérletek maradtak. Továbbfejlesztésre és további ösztönzésre szorul a befogadó oktatás, integrált oktatási programok adaptációja és elterjesztése, valamint az ehhez szükséges szakmai szolgáltatások létrehozása. Az oktatásbeli hátrányok kezelése és az esélyegyenlôség biztosítása igényli az oktatók képzését és munka melletti továbbképzését a befogadó és differenciáló pedagógia témájában, valamint az inter-kulturális oktatással összefüggô kérdésekben.
Az egész életen át tartó tanulás politikájának hiányosságai
Jelenleg van kialakulóban az egész életen át tartó tanulás átfogó szakmapolitikai elmélete és gyakorlata, azzal a céllal,
hogy kialakuljon az oktatás és képzés, az iskolai és az azon kívüli tanulás különbözô formáit és szintjeit összefogó koherens és integrált rendszer. A strukturális gyengeségek egyike az elôzetesen megszerzett tudás értékelésére és beszámítására épülô moduláris rendszerû képzés egységes rendszerének hiánya, valamint az információs technológiák alkalmazása terén mutatkozó szûk fizikai és humán tapasztalat, a távoktatás különbözô formáinak korlátozott elterjedése, valamint az egymásra épülô képzési szintek (felsôfokú alapképzés, valamint mesterképzés) hiánya a felsôoktatásban.
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Az infrastruktúra rossz minôsége
A szakképzés és a felsôoktatás színvonala és fizikai infrastruktúrája a legtöbb területen elmarad az EU tagállamok átlagától, valamint a gazdasági-társadalmi változások és a technológiai fejlôdés követelményeitôl. Az oktatási épületek többségének jelenlegi állapota nem tükrözi a megváltozott társadalmi és környezeti viszonyokat. Településtípusok szerint markáns különbségek tapasztalhatók az egyes képzési szintekhez és típusokhoz történô hozzáférés, az oktatás eszközellátottsága tekintetében. Részben a fenti tényezôk magyarázzák a tanulók tanulmányi teljesítménye között településtípusok szerint tapasztalható számottevô eltérést. Az információs technológiai eszközökkel való ellátottság terén is jelentôs a lemaradás a szakképzô és felsôoktatási intézményekben. Ráadásul a jelenlegi eszközpark megoszlása is egyenlôtlen, miközben a felsôoktatási infrastruktúra fejlesztése nem tart lépést a növekvô hallgatói létszámmal. Egy oktatóra egyre több diák jut, ami kevés lehetôséget enged a személyes konzultációnak és felkészítésnek. Szükséges lenne a jelenlegi egyéni tanulási terek kibôvítése. Ráadásul a legtöbb felsôoktatási intézmény nem megközelíthetô a fogyatékos emberek számára.
I. 7. táblázat: A 8. osztályos tanulók teljesítménye településtípusok szerint
1999 (standard pontszám*)

Megjegyzés: 500 = a vizsgált tanulói csoport átlagos teljesítménye
Forrás: Jelentés a közoktatásról 2000, Oktatási Minisztérium
Az oktatási rendszer nem kielégítô hatékonysága
Az oktatás és képzés különbözô szintjein és területein még nem épültek ki – a hatékonyság-javítása szempontjából
alapvetô feltételnek számító – konzisztens és hatékony minôségértékelési és minôségbiztosítási rendszerek.
Az oktatás költséghatékonysága szempontjából fontos problémát jelent a demográfiai folyamatok alakulása, ugyanis a diákok számának folyamatos csökkenése növeli az egy diákra jutó költségeket, ugyanakkor nem szükségszerûen vonja maga utána az oktatás minôségének javulását.

2.3.

FELNÔTTKÉPZÉS

Az 1990-es évek elején, a munkaerôpiac radikális átrendezôdésével együtt, több, egymást erôsítô tényezô hatására átalakult, meggyengült a felnôttképzés intézményrendszere. A fô okok:
■

a munkahelyek és a foglalkoztatottak számának jelentôs csökkenése lehetôvé tette, hogy a munkaadók válogassanak a munkavállalók között. Ennek következtében különösebb költségvonzatok nélkül javult tehát a
munkaerô-állomány összetétele, képzettségének színvonala;

■

a tulajdonosi szerkezet átalakítása, a privatizációs program, a nagyvállalatok feldarabolódása megrendítette a
szakképzés és ezzel együtt a felnôttképzés korábban erôs, kiépült intézményi, vállalati hátterét.
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Új alapokon kezdett újjászervezôdni a munkaerô-piaci képzés, elsô lépésben a munkanélküliek és a feleslegessé vált munkavállalók foglalkoztathatóságának javítására koncentrált. Az utóbbi években pedig, az egész életen át tartó tanulás
elôtérbe kerülésével, a munkaerôpiac strukturális feszültségei erôsödésének hatására megindult a felnôttképzés finanszírozásának, intézményrendszerének fejlesztése, megfelelô jogi kereteinek megteremtése. Megszületett az iskolarendszeren belüli és azon kívüli felnôttképzésre egyaránt vonatkozó elsô törvény.
2.3.1.

Iskolarendszeren belüli felnôttképzés

Az esti és levelezô képzési forma egyfelôl lehetôséget kínál azoknak, akik szociális vagy egyéb okok miatt csak több lépcsôben tudnak közép- vagy felsôfokú végzettséget szerezni; pályamódosítási esélyt ad azoknak, akik nem hatékony képzési formát választottak; emellett a gyengébb iskolai teljesítménnyel rendelkezôk iskolázási stratégiájában a nappali rendszer mellett további korrekciós, kiegészítô lehetôséget teremt. A fiatalok oktatásban való részvételének jelentôs bôvülése
nyomán az esti és levelezô oktatás szerepe az alapfokú oktatásban csökkent, a középiskolákban pedig egyfajta kiegészítô
képzés felé tolódik el. Az általános iskolai felnôttoktatásban a résztvevôk száma 2001/2002-re 3 ezer fô alá csökkent. A
gimnáziumi felnôttoktatásban tanulók száma mérsékelten növekedett , 2001/2002-ben valamivel több mint 95 ezren vettek részt ilyen jellegû oktatásban. A fentiekkel összefüggésben az esti, levelezô és távoktatási programok különösen a felsôfokú oktatásban népszerûek: a hallgatók száma 2001/2002-ben már meghaladta a 156 ezer fôt, oklevelet pedig közel
18 ezren szereztek ebben az idôszakban.
1.5. ábra: A tanulók számának alakulása az iskolarendszerû felnôttoktatásban, 1990–2001
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Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország (KSH), ’Adatok az oktatásról, 2001/2002’
2.3.2.

Munkaerô-piaci képzés

A munkanélküliség kezelésében, a munkanélkülivé válás megelôzésében jelentôs szerepe van a képzésnek és átképzésnek. Az aktív eszközökre fordított kiadások negyedét-harmadát költik erre a célra. Az elmúlt évtizedben a regisztrált munkanélküliek 13-18%-a vett részt ebben a képzési formában. Megközelítôleg egyharmaduk pályakezdô fiatal szakember volt
(jelezve az iskolarendszerû képzés és a munkaerô-piaci igények közötti diszharmóniát). A 90-es évek közepén, amikor a
munkanélküliség szintje a legmagasabb volt, a képzésben résztvevôk létszáma csökkent, ám késôbb ismét növekedni
kezdett.. 2001-ben a támogatott képzésben résztvevôk létszáma 97 ezer fô volt.
A regionális képzôközpontok (lásd a 1.1.2.1. fejezetet) létesítésén túl is jelentôs átrendezôdés ment végbe a képzési intézményrendszerben: jelentôsen bôvült a képzôintézmények köre és sok képzési magánvállalkozás jelent meg. A képzési
piacon ténylegesen szerepet játszó, tartósan képzéssel foglalkozó cégek száma 5-600 körülire tehetô. Egyelôre kisebb
szerepe van a képzést folytató civil szervezeteknek (a munkanélküliek képzésével foglalkozó alapítványok, a
közmûvelôdési intézményhálózat, a „tele-házak”, stb.). Nem kapcsolódik intézményes hálózatokhoz az egyéni önképzés
és sok más tanulási forma, amelyek jelentôsége várhatóan folyamatosan növekedni fog a következô tervidôszak során.
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Munkahelyi képzés

A munkahelyi képzések különlegesen fontosak a gazdasági növekedés és a munkanélküliség megelôzése szempontjából
egyaránt. A vállalatok humánerôforrás-fejlesztésre fordított kiadásai egyre fontosabb mutatói a vállalat jelenlegi és jövôbeli potenciális hatékonyságának, versenyképességének. A munkahelyi képzés legfontosabb jellemzôit egy 2000-ben
végzett felmérés adatai alapján mutatjuk be.
A leggyakrabban alkalmazott képzési forma a szakmai tanfolyam és a munkahelyi oktatás, de a távoktatás és a számítógéppel segített önálló tanulás – az e-learning – is növekvô szerepet játszik. A vállalat mérete döntô abból a szempontból,
hogy a vállalat egy adott évben szervez-e alkalmazottai számára továbbképzést. 1999-ben az 500 fônél többet foglalkoztató vállalatok nagy többsége (85%-a) támogatott valamilyen szakmai képzést. Az 50–249 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok közel fele élt ezzel a lehetôséggel, míg a kisebb vállalatoknak (a 10-49 fôt foglalkoztatóknak) csak kevesebb, mint
egyharmada (29,2%-a). Mivel az utóbbi két kategóriába tartozó vállalatoknak a foglalkoztatásban betöltött szerepe igen
jelentôs, a kis- és középvállalkozások képzési politikája és gyakorlata meghatározó a munkavállalók többségének képzésben való részvételi lehetôsége szempontjából.
I. 8. táblázat: Képzést biztosító vállalatok (az alkalmazottak száma szerint), 1999

Forrás: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium számításai a Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján (A munkahelyi képzés legfontosabb adatai, 2002)
A képzést biztosító vállalatok arányát méretük mellett az is jelentôsen befolyásolja, hogy a gazdaság melyik ágában mûködnek. Szakmai képzést a legnagyobb arányban a szolgáltatási ágazat (pénzügy, távközlés, stb.) vállalatai, valamint a
közmûvállalatok (villamosenergia-, gáz-, vízellátás, stb.) biztosítanak. Az átlagtól lényegesen elmaradó gazdasági ágazatok közé a textilipar, ruhaipar, bôripar tartozik, illetve a vendéglátás, valamint a bányászat és az építôipar. A legnagyobb
arányban képzést és átképzést biztosító vállalatok az olyan ágazatokból kerülnek ki, amelyek gyors ütemû technológiai és
szervezeti változásokon mentek keresztül az utóbbi években.
Az említett felmérés szerint 1999-ben e vállalatok alkalmazottainak mintegy 12,3%-a vett részt valamilyen hagyományos
szakmai képzésben. A férfi alkalmazottak 12,9, míg a nôk 11,4 százaléka vett részt valamilyen képzési formában. A férfiak és nôk képzésben való részvételének arányát jelentôsen befolyásolja a különbözô foglalkozások közötti megoszlásuk.
A nôk képzésben való részvételi esélyét javítja, hogy nagyobb arányban dolgoznak a szolgáltatási ágazatban, illetve más
kapcsolódó ágazatokban, ahol pénzügyi, ügyviteli munkaköröket töltenek be, amelyek nagyobb mértékben igénylik a szakmai tanfolyamokon való részvételt.
I. 9. táblázat: Hagyományos szakmai képzésben résztvevôk (alkalmazottak száma szerint), 1999

Forrás: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium számításai a Központi Statisztikai Hivatal adatai
alapján (A munkahelyi képzés legfontosabb adatai, 2002)
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Minden foglalkoztatott, aki valamilyen hagyományos szakmai képzésben vett részt, átlagosan 38 órát (valamivel kevesebb, mint egy munkahetet) fordított erre a célra. A vállalkozások nagysága szerint és a képzésben töltött idô tekintetében a nemek közötti különbségek aránylag csekélyek voltak.

3.

SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG

A kilencvenes években lezajlott társadalmi-gazdasági átalakulás nagy terheket rótt az egész társadalomra, különösen a
szegénység kockázata és a biztonság hiánya miatt, amely egyes hátrányos helyzetû, különösen kiszolgáltatott csoportokat fenyegetett. Ilyen csoportok fôleg a romák, a munkanélküliek, az alacsony iskolai végzettségûek és szakképzetlenek,
a fogyatékos emberek, a rossz egészségi állapotú vagy szenvedélybeteg emberek, a veszélyeztetett gyermekek, a gyermeküket egyedül nevelô szülôk, a hajléktalanok és a rossz lakhatási feltételek között, hátrányos helyzetû településeken
élôk. E csoportok társadalmi kirekesztôdésének központi eleme a marginális munkaerô-piaci pozíció, ám a kirekesztettség tágabb értelemben a biztonság hiányára, a jövedelemszerzô képesség bizonytalanságára, a társadalmi részvétel
lehetôségének korlátozottságára, a támogatórendszerekhez való hozzáférés lehetôségének szûkösségére, vagyis a rossz
életesélyekre vezethetô vissza. Magyarországon az adatgyûjtési rendszer még nem terjed ki a társadalmi befogadás fogalmába tartozó jelenségek komplex vizsgálatára, ezért néhány esetben csupán becslésekre lehet támaszkodni, és így az
adatok alapján nemzetközi összehasonlítás csak korlátozottan lehetséges.

3.1. JÖVEDELMI EGYENLÔTLENSÉGEK
A jövedelmi egyenlôtlenségek növekedése már a nyolcvanas évek elején megkezdôdött. A felsô és alsó jövedelemkategóriák közötti 4-4,5-szeres különbség 1997-ig emelkedett, és azóta a (nagyjából a közösségi átlagnak megfelelô) 7,5-8szoros szinten stabilizálódott. Ehhez hasonlóan, az EU átlagokhoz közeli értékeket jeleznek a jövedelmi egyenlôtlenségek
más mutatói is. 2001-ben a népesség leggazdagabb 20%-ának jövedelme 4,7-szeresen (EU: 5,2) haladta meg a legszegényebb 20 százalékét, és a Gini-együttható 33%-os értéke is közel áll az EU 31%-os átlagához.
A kilencvenes években jelentôsen átalakult a háztartások jövedelemszerkezete. A munkanélküliség és az inaktivitás növekedésével a munkaerôpiacról jövedelmet szerzô háztartások száma csökkent, a jóléti támogatásokban részesedôké pedig nôtt. 2000-ben a lakosság 15,2%-a rendelkezett az egy fôre jutó nettó jövedelem medián értékének 60%-ánál kisebb
jövedelemmel, szemben az EU-val, ahol a szegénységi küszöb alatt a népesség 18%-a él. A segélyezés alapjául szolgáló
öregségi nyugdíjminimum összegének növekedési aránya és abszolút összege erôsen lemaradt a minimálbérhez képest
(lásd 2. Melléklet, 15 táblázat). Más megközelítést alkalmazva azonban a szegénység sokkal kiterjedtebb, a lakosság
megközelítôleg egynegyede él az úgynevezett szociális minimumnál (2000-ben 25,6 ezer forint/fô) alacsonyabb
jövedelembôl.
1.6. ábra: Háztartás-jellemzôk alakulása, 1992–2001
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Generációs szegénység-kockázatok
Az átalakulás a jövedelmi helyzet tekintetében nem egyformán érintette a generációkat. Az utóbbi egy évtizedben az idôs
korcsoportok aránya a szegények között kevesebb, mint felére csökkent, miközben a gyermekek (gyermekes családok) szegénységi kockázata megkétszerezôdött. A gyermekek szegénységi kockázata másfélszerese a hátrányos helyzetû felnôtt
lakosságnál tapasztaltnál. Minden társadalmi, demográfiai csoport szegénységi kockázatánál nagyobb a négy vagy több
gyermeket nevelô családok (41%) és a gyermek(ek)et egyedül nevelôk (36%) szegénységi kockázata.
Regionális különbségek
A jövedelmek Közép-Magyarországot leszámítva regionális szinten kiegyenlítettek. Közép-Magyarországon az egy fôre jutó bruttó jövedelmek 17%-kal haladják meg az országos átlagot, és 36%-kal a legkedvezôtlenebb helyzetû észak-alföldi régió mutatóját. A társadalmi kirekesztôdés kockázata és a szegénység újratermelôdése fokozottan érvényesül a fejletlenebb régiókban, az aprófalvas, hátrányos helyzetû kistérségekben, a városok „szegénynegyedeiben”, és a hátrányos helyzetû, munkalehetôségeket nem biztosító településeken. A területi szegregáció társadalmi kohéziót gyengítô hatása abban
rejlik, hogy a szociális szükségletek éppen azokon a legszegényebb, alacsony gazdasági teherviselô-képességû településeken jelentkeznek halmozottan, ahol a népesség társadalmi-demográfiai összetétele is kedvezôtlenebb az átlagosnál, és
a feszültségek kezelésére szolgáló eszközök és ellátó rendszerek csak szûkösen állnak rendelkezésre.

3.2. ERÔFORRÁSOK, JOGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK – A HOZZÁFÉRÉS NEHÉZSÉGEI
A szociális védelmi rendszer elégtelen válaszokat ad a növekvô és változó szükségletekre. A szociális támogató, segítô
szolgáltatások intézményes kapacitásai csak részben épültek ki. A hozzáférhetôség tekintetében jelentôs területi, szerkezeti egyenlôtlenségek mutatkoznak. Ezért fejlesztésre szorulnak azok a segítô és tanácsadó szolgáltatások, amelyek arra
irányulnak, hogy a célcsoportokhoz tartozók munkát találjanak. Ez összefügghet a befogadással és a munkaerôpiacra való visszatéréssel.
Gyenge a szociális és családi problémák miatt kialakuló tanulási nehézségek, vagy iskolai lemorzsolódások megelôzését
szolgáló háló. Hiányoznak a 14-18 éves korosztály beilleszkedési, magatartási, szocializációs problémáira választ nyújtani képes segítô, támogató háttérszolgáltatások. Ezeknek a preventív jellegû szolgáltatásoknak a hiánya pedig jelentôsen
rontja a veszélyeztetett fiatalok társadalmi és munkaerô-piaci integrációját. A fiatalok (15-29 éves korosztály) szociálisan
hátrányos helyzete, az egyenlôtlen hozzáférés az információhoz, az informatikai eszközökhöz „állampolgári deficitet” eredményez, miközben (ezzel egyidejûleg) az érintettek nem szerzik meg a szükséges szaktudást, és ezt már késôbb sem tudják „kompenzálni”.
A szociális gazdaság által képviselt „támogatási kultúra” intézményi és szakmai feltételei sok tekintetben hiányosak. A
növekvô és változó követelményeknek való megfelelés a képzés területén új ismeretek és különleges tudás megszerzését igényli. A szakmaközi együttmûködés és az intézményrendszerek közötti koordináció továbbra is gyenge. A szociális
gazdaság tevékenységeit gyengíti a kevés rendelkezésre álló kutatás és adatgyûjtés, különösen a társadalmi kirekesztôdés témakörében.
Miközben a szociális ellátások jogi és szervezeti keretei kiépültek, az alap- és a szakellátási rendszer hozzáférhetôsége és
minôsége jelentôs eltéréseket mutat (az adott régió és település helyzetétôl és lehetôségeitôl függôen). A fogyatékos embereknek, a szenvedélybetegeknek és a hajléktalanoknak jóléti szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer kiépítetlensége, a már meglévô jóléti rendszerek elavultsága tovább fokozza e csoportok munkaerô-piaci hátrányait. Miközben az intézményekben ellátott emberek száma folyamatosan növekszik, ezeknek az intézményeknek a (pénzügyi/gazdasági kritériumok szerint meghatározott) kapacitása még mindig nem igazodik a valóságos igényekhez. Évente mintegy 15 ezer ember kér elhelyezést a tartós gondozást nyújtó intézményekben, miközben a (jogos igény alapján) ténylegesen befogadottak száma közel 30 százalékkal csökkent az utóbbi tíz évben. Ugyanakkor a leghátrányosabb helyzetû csoportok (pl. a hajléktalanok, a szenvedélybetegek) számára átmeneti gondoskodást nyújtó intézmények infrastruktúrájának minôsége még
szegényesebb, mint más (ugyancsak túltelített) bentlakásos ellátást nyújtó intézményeké (amelyek azonban pénzügyi
szempontból gazdaságosabban mûködtethetôk).
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A gyermekjóléti rendszer jogi szabályozása megfelel az európai normáknak. A gyermeki jogok érvényesülése és a hátrányos helyzetû gyermekek társadalmi integrációja azonban számos ok miatt nehézségekbe ütközik. A családokat segítô
szolgáltatások – amelyek különösen fontosak a hátrányos helyzetû, gyermeküket egyedül nevelô szülôk munkaerô-piaci
esélyeinek javítása szempontjából – nem épültek ki megfelelô mértékben és minôségben. A szülôk – elsôsorban a nôk –
munkavállalását segítô, korábban kiterjedt bölcsôdei ellátás a kilencvenes évek elején bekövetkezett hirtelen visszaesést
követôen az utóbbi években stagnál. A különleges gyermekjóléti rendszerek körülményei rendkívül kedvezôtlenek, a gyermekotthonok jelentôs része korszerûtlen, a családias környezet kialakítására alkalmatlan épületekben mûködik; különösen igaz ez a fogyatékos gyermekek ellátását biztosító intézményekre.

3.3. HUMÁN ERÔFORRÁSOK A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN
A szociális szolgáltatások és menedzsment területén több mint 60 ezer szakember (munkás) tevékenykedik, és idejük nagyobb részét olyan komplex, egyéni, családi, vagy (helyi) közösségi problémák megoldásának szentelik, amelyhez több
különbözô szolgáltatás és terület együttmûködése szükséges. Noha a személyek közötti együttmûködés elvárása benne
foglaltatik a különbözô ágazatok szabályozásában, a kirekesztôdés veszélyének kitett csoportok munkaerô-piaci és társadalmi integrációjához szükséges különleges kompetenciák (így az ágazati és intézményi kooperáció) hiányoznak. A társadalmi kirekesztôdés elleni harcban új kihívást jelent a különleges munkaerô-piaci tudás megszerzése, amelybe beletartozik az ágazatközi munkamódszerek kidolgozása és a szakemberek megfelelô felkészítése az érintett csoportok fokozott támogatására.

3.4. A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN REJLÔ FOGLALKOZTATÁSI LEHETÔSÉGEK
A szakember-ellátottság tekintetében a legnagyobb lemaradás az alap- és nappali ellátásban foglalkoztatottak körében
mutatkozik. Szakemberek iránti keresletet támaszt az új ellátási formák (pl. fogyatékos embereket támogató szolgáltatások) kiépítése, valamint a jelenleg hiányzó szakellátások megteremtése. A helyi szükségletekre alapozott személyes jellegû szolgáltatási igények további növekedését valószínûsítik a családszerkezetben bekövetkezett változások, a népesség
elöregedése, a nôk munkavállalása, az emelkedô nyugdíjkorhatár, amely szintén kihat a munkaerô-keresletre. A családi
és a munkahelyi követelményekhez való alkalmazkodás, illetve ezek összeegyeztetése szintén háttérszolgáltatásokat igényel. E szolgáltatások fejlesztése tehát jelentôs helyi foglalkoztatási lehetôségeket rejt magában, a helyi önkormányzatok
szintjén is, a társadalmi befogadás elôsegítése és megerôsítése terén.5

3.5. A TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL VESZÉLYEZTETETT CSOPORTOK
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a munkaerôpiacról való kiszorulás, a munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség és az inaktivitás. Ennek veszélye fokozottan fenyegeti a társadalom egyes hátrányos helyzetû csoportjait, elsôsorban a roma népességet és a fogyatékos embereket.
3.5.1.

A roma népesség

A cigányság Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége, egyúttal Európa negyedik legnagyobb roma közössége. Mérvadó szakértôi becslések szerint a cigány népesség száma jelenleg mintegy 450-600 ezer fôre tehetô. A csökkenô nemroma népességgel szemben létszámuk nô, és a demográfiai elôrejelzések szerint a következô 50 évben népességen belüli arányuk a jelenlegi 5%-ról 11%-ra emelkedik.
Szociális körülményeiket, gazdasági helyzetüket tekintve a romák a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetû csoportját alkotják. Munkaerô-piaci szempontból a piacgazdasági átalakulás legnagyobb vesztese a cigányság. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korú romáknak több mint a fele veszítette el állását, s így valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi társadalomé. Az is-

5
Az egymást kölcsönösen kiegészítô megoldások keretében szoros együttmûködésre kerül sor a Regionális-fejlesztés Operatív Program „Szociális Gazdaság” címû intézkedésével.
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kolázatlan és szakképzetlen romák számára az elsôdleges munkaerôpiac alig kínál keresô foglalkozást, és még az alkalmi
munkavállalás területén is hátrányban vannak. Foglalkoztatottsági szintjük durván a fele, munkanélküliségi rátájuk háromötszöröse, az egy keresôre jutó eltartottak aránya háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Így sokuk számára kizárólag a családi pótlék és a szociális juttatások biztosítják a megélhetéshez szükséges jövedelemforrást, ezért a roma háztartások fele él tartós szegénységben. Az állandósuló tartós (immár több mint egy évtizedes) munkanélküliség miatt egyre szélesebb körben fenyegeti a romákat az elkerülhetetlen inaktivitás normává rögzülésének veszélye. Munkavállalásukat számos tényezô nehezíti, így alacsony képzettségi szintjük, a munkaerôpiacon tapasztalható diszkrimináció, és az,
hogy sokan az ország leginkább elmaradott térségeiben élnek, ahol a munkalehetôségek egyébként is szûkösek. .
Ugyanakkor a romáknak a nem roma lakossághoz képest jelentôs hátrányokkal kell szembenézniük az iskolázottság területén is. 1993-94-es adatok szerint a 15-59 éves, jelenleg nem tanuló roma férfiak 80 százaléka legfeljebb az általános iskola 8. osztályát fejezte be. Az iskolázottság valamivel kedvezôbben alakul a fiatalabb korcsoportokban, de a nem roma
lakosság iskolázottsági szintjétôl való lemaradás körükben is jelentôs. Ezért a romák foglalkoztathatóságának javítására
irányuló akcióknak ki kell terjedniük a romák középiskolai oktatásban való részvételének elômozdítására is. A romák foglalkoztathatóságának javítását célzó akcióknak kezelniük kell a romák iskolarendszeren belüli, kisegítô iskolákba történô
szegregációját, és elô kell mozdítaniuk a középiskolai oktatásban való részvételüket.
Bár a romák szétszóródva élnek az ország területén, de többségük mégis az ország fejletlenebb észak-magyarországi,
észak-alföldi és dél-dunántúli régióiban él, s ennek megfelelôen a népességen belüli arányuk is itt a legmagasabb. Többségük ezernél kevesebb lakosú településeken él, ahol igen kevés a munkalehetôség és a létfeltételek az átlagosnál roszszabbak. Felülreprezentáltak a közlekedési infrastruktúrával és tömegközlekedéssel szegényesen ellátott településeken,
ahonnan a jobb munkalehetôségeket kínáló nagyobb településekre ingázás a bérekhez viszonyítva igen költséges. Azokban a régiókban, amelyekben a roma lakosság aránya magasabb, a kistelepülések elszigetelt közösségeket alkotnak, ahol
a társadalmi és gazdasági hátrányok halmozottan jelentkeznek. Az ilyen kistérségekben élôk munkalehetôségeinek lényeges javítása különféle intézkedések – munkahelyteremtô támogatások, a közlekedési lehetôségek javítása, utazási költségtérítés, a közszolgáltatások (pl. gyermekgondozás, oktatás, egészségügyi ellátás) fejlesztése – együttes alkalmazásával érhetô el.
3.5.2.

Fogyatékos emberek

A fogyatékos emberek alkotják a társadalmi kirekesztôdés veszélyének leginkább kitett csoportokat, a munkaerô-piaci
részvétel lehetôsége tekintetében helyzetük különösen hátrányos. Noha a fogyatékos emberek jogaira és esélyegyenlôségére vonatkozó jogszabályok6 értelmében jogosultak az integrációra, a védett foglalkoztatásban való részvételük mellett azonban munkaerô-piaci jelenlétük7 marginálisnak tekinthetô. A Központi Statisztikai Hivatal által 2002-ben a tartósan
egészségügyi problémákkal küzdô népesség körében végzett felmérés adatai szerint a 656 ezer munkaképes korú közül
kevesebb, mint 95 ezren voltak jelen a munkaerôpiacon, és közülük is legalább tízezer munkanélküli volt. A fogyatékos
emberek munkaerô-piaci lehetôségei erôsen korlátozottak. A foglalkoztatottakon belül az érintettek kevesebb, mint egyötödét alkalmazták speciális (ún. védett, támogatott) munkahelyen. A fogyatékos emberek döntô többsége rokkantsági
nyugdíjból, illetve járadékból él.
Ha a csoportot a fogyatékosság fajtája szerint vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az érzékszervi fogyatékosok (látás- és halláskárosultak) viszonylag kedvezôbb helyzetben vannak (az ilyen problémákkal küzdô 15-64 éves népesség 25 százalékának
van állása, körükben a munkanélküliek aránya 5% körül mozog). A mozgássérült emberek foglalkoztatási rátája csak
12,2%, ezzel szemben 80 százalékuk inaktív. Az értelmi fogyatékos emberek helyzete hasonlóan hátrányos, csupán 10 százalékuk foglalkoztatott, 54 százalékuk kap valamilyen támogatást vagy szociális segélyt, 35 százalékuk pedig eltartott.
Az oktatási rendszer hiányosságai is szerepet játszanak a fogyatékos emberek munkaerô-piaci helyzetének hátrányos voltában; ezek: a nem megfelelô hozzáférés az integrált oktatáshoz, az akadálymentesítéshiánya, illetve az, hogy a speciális
szakképzés keretében szakmák száma korlátozott, és több nem felel meg a piaci elvárásoknak, a munkaadók igényeinek.
Emellett a fogyatékos emberekkel szembeni elôítéletek is még mindig érezhetôek az élet szinte minden területén, így a
munkaerôpiacon is.

6
7

1998. évi XXVI. tv.
Q2, a KSH 2002-es adatai.
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A nyílt munkaerôpiacon foglalkoztatott fogyatékos emberek létszámára nézve csak becslésekre hagyatkozhatunk, de azt
leszögezhetjük, hogy az ösztönzôk ellenére is számuk igen alacsony. A fogyatékos emberek foglalkoztatása terén a védett
munkahelyek fontos szerepet töltenek be, különösen azok a speciális szervezetek, amelyeknél az alkalmazottak legalább
60 százalékát fogyatékos emberek teszik ki. Vannak más szervezetek is, amelyek védett foglalkoztatást biztosítanak, ezek
elsôsorban non-profit szervezetek, például alapítványok és egyesületek.
Az utóbbi években az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a megváltozott munkaképességû emberek igényeihez illeszkedô
szolgáltatásokat indított: minden munkaügyi központban háromtagú rehabilitációs csoport segíti a megváltozott munkaképességû emberek elhelyezkedését. Országszerte évente mintegy 40 ezer ember veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat, és átlagban egynegyedük talál állást a folyamat végéig. Jelenleg nyolc munkaügyi központban mûködik úgynevezett
Rehabilitációs Információs Centrum (RIC), amelyek foglalkoztatást elôsegítô komplex szolgáltatásokat nyújtanak a komplex munkaerô-piaci tanácsadást nyújtanak a megváltozott munkaképességû álláskeresôknek.
3.5.3.

Szenvedélybetegek

A foglalkoztatáspolitika szemszögébôl a szenvedélybetegség miatt munkanélkülivé válók számának növekedése fontos
fejlemény. Hiányoznak a szenvedélybetegek, és közöttük is a gyógyult szenvedélybetegek reintegrációs programjai. Ennek következtében közülük egyre többen szorulnak ki a munkaerôpiacról. Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy a hajléktalanok között igen magas azoknak az aránya, akik szenvedélybetegségük, és ezen belül is 10 százalék körüli azoknak
az aránya, akik drogfüggôségük miatt veszítették el állandó lakhatási lehetôségüket, ami természetesen kihat munkaképességükre, munkaerô-piaci helyzetükre is.

4.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER

4.1.

AZ ELLÁTÁS SZERKEZETE ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az egészségügyi ellátás szerkezetére jellemzô, hogy a betegek jelentôs része nem az állapotuknak megfelelô ellátási szinten kerül ellátásra, tehát a betegellátásban a progresszivitás elve nem érvényesül megfelelôen.
Az alapellátás rendszere kiépült, befejezôdött a háziorvosi körzetek magánosítása, illetve az elmúlt 10 évben folyamatos
fejlesztésük. Az alapellátás prevenciós és kapuôri funkciójának érvényesülése, gyakorlása azonban még fejlesztéseket kíván, mely 2003 elején elkezdôdött. A járóbeteg-szakellátás betegforgalma jelentôs; a korszerû infrastruktúra hiánya azonban gátolja az új és hatékony eljárások alkalmazását. Ugyanakkor ennek a területnek kulcsfontosságú szerepe van a betegségek korai felismerésében és megelôzésében. A betegek – mint ahogyan már utaltunk rá – legalább 30%-ban indokolatlanul magasabb, a fekvôbeteg ellátás szintjén kerülnek ellátásra. A 100 000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 832,
ami európai összehasonlításban még mindig sok (ami egyébként a 10 év alatti 22%-os csökkenés eredménye). A kórházi ellátásban az intézmények infrastrukturális fejlettsége, a szakfeladatok kapacitásainak megoszlása és a humán erôforrásokban mutatkozó eltérése jelent problémát.
A fent említetteken kívül fontos megemlíteni, hogy az épületek jelentôs része elavult és alkalmatlan a korszerû technológia és technika befogadására (az épületek 40%-a rekonstrukcióra szorul országszerte!). Mindemellett, az ellátórendszer
szerkezetében, kiépítettségében és az intézmények felszereltségében mind a régiók között és mind a régiókon belül aránytalanságok mutatkoznak. Az egyenlôtlenség az ellátórendszer szakmastruktúráját is érinti, mivel az nem követi a területi
morbiditási és demográfiai jellemzôket. Az optimális beteg utak kialakítását, illetve az ellátáshoz való hozzáférhetôséget
sok esetben hátráltatja az adott térség településszerkezete, a szolgáltatók földrajzi elhelyezkedése, illetve a kistérségi kórházak túlsúlya, valamint egyes régiókban a magas szintû betegellátás hiánya. Kezdetleges a szakmai bázisintézetek kialakítása is, mely akadályozza a progresszív betegellátás elvére épülô, térségi szemléletû, koordinált ellátás-szervezést. A
fent említettek következtében az egészségügyi ráfordítások megnônek, a magas színvonalú szakellátás helytelen felhasználása alakul ki, mely tovább fokozza a források ellátási szintek közötti elosztásának problémáit és a hozzáférésben a területi egyenlôtlenségeket. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy nem megfelelô a szolgáltatók közötti együttmûködés és
kommunikáció, mely az informatikai infrastruktúra hatékony felhasználásának elégtelenségére vezethetô vissza.
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Külön problémát jelent a rehabilitáció és az ápolás kapacitásainak hiánya. Jelenleg az ellátásra szorulók – az alacsony rehabilitációs kapacitások miatt – csak korlátozottan jutnak megfelelô ellátáshoz. Az ápolási kapacitás hiányának következtében csökken a munkaerô-piacon foglalkoztatottak száma (a családi környezetben, hozzátartozók ápolását végzô munkavállalási korú nôk számával).
Mindemellett a meglévô informatikai eszközök nem alkalmasak a megfelelô intézményeken belüli és intézmények közötti kommunikációra, a korszerû digitális eszközökkel végzett vizsgálatok rögzítésére és továbbítására. Mindez hozzájárul a
páciens diagnózisának megállapításához és a betegség gyógyításához szükséges idôszak megnövekedéséhez. Az intézményeknek csak mintegy fele rendelkezik olyan hardver erôforrásokkal, ami lehetôvé teheti az országos egészségügyi hálózathoz való csatlakozást. A rossz tárgyi feltételek és a szolgáltatók közötti kommunikáció elégtelensége jelenleg nagyon
megnehezíti az idôben történô szolgáltatáshoz való hozzáférést, mellyel a korai halálozások és munkaképesség csökkenések sok esetben megelôzhetôek lennének.
A munkaerô foglalkoztathatóságának javítása érdekében a fent említett problémák kezelésére van szükség. Az ellátás
szerkezetének és színvonalának célzott javítása az infrastruktúra korszerûsítésével lehetséges.

4.2.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI

Jelen dokumentum 1.1.6. fejezete rávilágít arra, hogy az ország gazdaságilag és társadalmilag legelmaradottabb régiói
(Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl), a népesség egészségi állapota szempontjából is kedvezôtlenebb helyzetben vannak, mint a fejlettebb régiók. E régiókban a születéskor várható élettartam mindkét nem esetében 0,6-1,2 évvel elmarad az országos átlagtól (2001.év). A korai halálozások tekintetében a szív és keringési halálozás kétszerese, a
rosszindulatú daganatos halálozás háromszorosa az EU átlagnak, és meghaladja az országos átlagot is. Az említett régiók az egészségügyi ellátórendszer tekintetében is hátrányos helyzetben vannak. Ez elsôsorban a szolgáltatásokhoz való –
térbeli és idôbeni hozzáférésre; a rendelkezésre álló diagnosztikai és gyógyítási eszközök korszerûségére, színvonalára, az
épületek mûszaki állapotára, valamint a szakorvosi ellátás iránti igényekhez viszonyított kapacitásra vonatkozik.
(Megemlítendô, hogy Dél-Alföld mutatói is – mind az egészségi állapot mind az egészségügyi ellátórendszer tekintetében
– igen rosszak. Az egészségügyi intézkedések azonban a jelen programozási idôszakban rendelkezésre álló szûkös források miatt csak három régióra koncentrálhatnak.)
Vizsgálva az egészségi állapot miatti foglalkoztathatóságot és a munkateljesítményt befolyásoló egészség mutatók alakulását arra az eredményre jutunk, hogy Magyarországon ezekben a régiókban a legalacsonyabb az egy foglalkoztatott egy
munkanapjára vetített GDP termelés. A tízezer munkavállalóra jutó új rokkantak gyakorisága itt a legmagasabb (2000. évben az országos átlag 77 volt, míg Észak-Magyarország 87,1 és Észak-Alföld 97,1, illetve Dél-Dunántúl 95,3), valamint az
egy jogosultra jutó táppénzes napok száma pedig (2000. évben országos átlag 11,8 volt, míg ez Észak-Magyarország
14,4, és Észak-Alföld 13,9, illetve Dél-Dunántúl 10,6). Az aktív korú 40-55 éves férfiak körében a rokkantság hátterében
nagyrészt a keringési megbetegedések állnak, melyet a mozgásszervi, majd a daganatok okozta állapotok követnek.
Ugyanakkor a régiók rehabilitációs kapacitása nagyon alacsony, elmarad a 6,2 országos átlagtól (a 10 ezer lakosra jutó
mûködô rehabilitációs ágyszám kapacitás Dél-Dunántúl 4,9; Észak-Magyarország 4,0; Észak-Alföld 3,0 ágy); mely a táppénzes napok és új rokkantak számának növekedését eredményezi. A három régió közül Észak-Magyarország a leghátrányosabb helyzetû, mivel az ellátórendszert - a kedvezôtlen település szerkezet miatt - a kistérségi kórházak túlsúlya jellemzi. Észak-Magyarország nem rendelkezik egyetemi, illetve egyetemi szintû intézménnyel, így a régióban a magas progresszivitású betegségek gyógyítása nem biztosított, ezért az ilyen jellegû igényeket az egyébként is túlkoncentrált fôváros
és Észak-Alföld szolgáltatói látják el.
Mindezen okok miatt e régiókban elengedhetetlenül szükséges, hogy szakszerûen szervezett és mûködtetett célzott
megelôzési, magas szintû diagnosztikai gyógyító és rehabilitációs tevékenység valósuljon meg.
Az alábbi térkép a tervezett intézkedések célrégióit mutatja be.

I. Helyzetelemzés

4.3.

39

HUMÁN ERÔFORRÁSOK ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

A magyar egészségügyi ellátórendszer európai színvonalú szaktudással rendelkezô szakember-állománnyal rendelkezik.
Az orvosképzés kibocsátása kiegyenlített és hosszú távon is hasonló tendenciát mutat. Az 10 ezer lakosra jutó orvosok
száma 36,2, ami megközelíti a közösségi átlagot (37,5). Ugyanakkor az orvosok területi megoszlása egyenlôtlen. Fontos
továbbá megemlíteni, hogy az orvosok magas színvonalú szaktudása az elavult eszközállomány miatt mégsem érvényesül kellôképpen, ugyanis nem tudják alkalmazni az általuk ismert új és hatékony eljárásokat.
Az egészségügyi szakdolgozóknál országos szinten 30-40 %-os a hiány (az ápolószám fele az EU átlagnak). A fokozott terhelés mellett dolgozó alkalmazottak munkakörülményeit tovább rontja az ápolást megkönnyítô eszközök hiánya. A hátrányos helyzetû régiókban a dolgozó orvosok száma tízezer lakosra az országos átlag (2000. évben 36,2 fô) alatt van (2000.
évben Észak-Magyarország 24,4, Észak-Alföld 27,7 és Dél-Dunántúl 35,7 fô). Az elavult gép-mûszer állomány nemcsak a
diagnózis megbízhatóságát csökkenti, de bizonyos eszközök (pl. radiológiai eszközök, sterilizálók) - egészségre ártalmas
hatásaik miatt - már a dolgozók egészségét is veszélyeztetik.
A humán erôforrások vonatkozásában fontos megemlíteni az Egészség Évtizede nemzeti program rásegítô intézkedéseit;
a bér-felzárkóztató, képzési és életkörülményeket javító programokat (nôvér hûségjutalom intézményes bevezetése, ágazati nyugdíjpénztár, továbbképzés). A 2002. évi 50 %-os béremelés eredményeként megállt a képzett dolgozók elvándorlása az ágazatból a szakdolgozói körben már 1-5 %-ig csökkent intézményenként. Az életkörülményeket javító programok
pedig tovább folytatódnak.

5.

NÔK ÉS FÉRFIAK ESÉLYEGYENLÔSÉGE

A férfiak és nôk közötti esélyegyenlôség nemcsak az Európai Unió, hanem Magyarország jogrendjének is egyik legfontosabb demokratikus alapelve. Ezen a téren a magyar jogi szabályozás lényegében összhangban van az európai normákkal.
Az Alkotmány, a Munka Törvénykönyve és más jogszabályok tartalmazzák a diszkrimináció különféle formáinak tilalmát,
köztük a nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát is. A jogérvényesítés területén azonban hasonló gyakorlati
problémák tapasztalhatók, mint a közösség tagállamaiban (panaszmechanizmusok, szankciók, közvetett diszkrimináció).
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Magyarországon a nôk helyzete részben hasonló a közösség tagállamaiban tapasztaltakhoz, de az eltérô történelmi
fejlôdés miatt több területen is, különösen munkaerô-piaci helyzetüket tekintve különbözik attól. A nôk férfiakhoz viszonyított foglalkoztatási jellemzôi vegyes képet mutatnak, egyes munkaerô-piaci mutatóik kedvezôbbek, mások pedig kedvezôtlenebbek az EU átlagánál. A 15-64 éves nôk foglalkoztatási szintje az utóbbi években a férfiakénál valamivel jobban
nôtt, így a két nem közötti különbség 13,7 százalékpontra csökkent, ami lényegesen kisebb, mint a 18,1%-os közösségi
átlag. A nôk 49,8%-os foglalkoztatási rátája kevésbé marad el az európai szinttôl, mint a férfiaké, és teljes munkaidôre
számított foglalkoztatottságuk pedig mintegy 4 százalékkal magasabb az EU-átlagnál. Ennek oka, hogy míg az EU-ban a
nôk egyharmada részmunkaidôben dolgozik, addig Magyarországon ez az arány mindössze 5-6%. A munkanélküliség
megjelenése és tömegessé válása a nôket kevésbé érintette, s így – az uniós tagállamok többségétôl eltérôen – munkanélküliségi rátájuk alacsonyabb a férfiakénál (5,0%, illetve 6,3%). A nôk kedvezôbb mutatóját többek között az magyarázza, hogy a gazdasági átalakulás kevésbé érintette azokat az ágazatokat, amelyekben jellemzôen nôk dolgoznak.
A magyar nôk foglalkoztatását egyaránt jellemzi a horizontális és a vertikális szegregáció (lásd még: 2004-2006-os
EQUAL program). Az elôbbire utal a nôi munkaerônek a szolgáltatásokban és bizonyos alacsony presztízsû, rosszul fizetett, hagyományosan nôi foglalkozásokban való koncentrációja, illetve felülreprezentáltsága. Ezt igazolja, hogy például a
férfiak 50%-ával szemben a nôk 71%-a dolgozik a szolgáltató ágazatokban, valamint az, hogy az egészségügyben és az
oktatásban foglalkoztatottak több mint háromnegyede nô. Miközben az összes foglalkoztatott között a nôk aránya 45%
(EU: 45%), addig az irodai munkakörökben 93%, illetve a kisegítô jellegû (mindazonáltal felsôfokú végzettséget igénylô)
munkakörökben 65%. A nôk vertikális szegregációját mutatja, hogy szakmai-foglalkozási struktúrájuk annak ellenére is
kedvezôtlen, hogy iskolai végzettségük magasabb, mint a férfiaké. A magánszektorban a foglalkozási hierarchia csúcsát
jelentô vezetôknek például csak mintegy egytizede, a vállalkozóknak pedig 30%-a nô.
Ami a béreket illeti, a férfiak és a nôk keresete közötti különbség a kilencvenes évtized második feléig csökkent, s azóta
a közösségi átlagnál alacsonyabb szinten stabilizálódott. A nôk bruttó átlagkeresete 19,5%-kal (EU: 28%), nettó átlagkeresete 16%-kal, az összehasonlítható munkakörökben pedig mintegy 13%-kal alacsonyabb a férfiakénál (lásd 2. Melléklet, 14. táblázat).
A statisztikai adatokkal megragadható munkaerô-piaci esélyhátrányok mellett a nôk bizonyos csoportjai esetében bizonyos fokú látens diszkrimináció is kimutatható. Leginkább a kisgyermekes anyák, valamint a gyermekgondozás vagy
egyéb ok miatti távollét után ismét elhelyezkedni kívánó nôk számára rendkívül nehéz a munkaerôpiacra való visszatérés.
Ennek egyik oka a velük szemben tapasztalható hátrányos megkülönböztetés, de emellett szerepet játszik az elérhetô
lehetôségek hiánya a munkavégzô-képesség és a versenyképes tudás valamint készségek megszerzése és megújítása
terén.
Egy közelmúltbeli statisztikai felmérés eredményei szerint világos összefüggés áll fenn az inaktivitás és a családban nevelt gyermekek száma között8. Míg az egy- és kétgyermekes nôk 62 százaléka állt alkalmazásban, addig a háromgyermekeseknek 27,2, a négygyermekeseknek csak 16 százaléka. A gyermekek száma mellett azonban a nôk iskolázottsági szintje is döntô tényezô. A felsôfokú végzettséggel rendelkezô nôk aktivitási rátája csak a negyedik gyermekük megszületése
után hanyatlik erôteljesen, míg az alacsonyabb iskolázottságúak esetében ez a hanyatlás már a harmadik gyermek után
bekövetkezik. Ugyanakkor az alacsonyabb iskolázottságú nôk foglalkoztatottsága ellen hat az is, hogy a számukra elérhetô
munkahelyek jellemzôen rosszul fizetettek, munkaidejük a szokásostól eltérô (túlterjed a gyermekintézmények nyitvatartási idején), így a munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülô járulékos költségek és kiesô szociális jövedelmek miatt gyakran nem éri meg számukra munkát vállalni.
A nôk munkaerô-piaci részvételének, a családi élet és a munka összehangolásának alapvetô feltétele a megfelelô minôségû gyermekgondozási, illetve a gondozásra szoruló más családtagot ellátó szolgáltatások biztosítása. A 0-3 éves gyermekeket (fogyatékos gyermekek esetében 0-6 éveseket) ellátó bölcsôdei férôhelyek száma 1990-tôl elôbb drasztikusan,
majd enyhébb ütemben csökkent. A fogyatkozó férôhelyek arányában ugyanakkor nem épültek ki kellô mértékben olyan
új típusú ellátások, mint a családi napközi vagy a házi gyermekfelügyelet. A beteg vagy idôs családtagok gondozását biztosító szolgáltatások (jelzôrendszeres házi gondozás, házi segítségnyújtás) terén a támogató struktúrák gyengesége és a
hozzáférés nehézségei tapasztalhatók.

8

„Család változóban, 2001” (Központi Statisztikai Hivatal és UNDP)
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PHARE PROJEKTEK A FOGLALKOZTATÁS, AZ OKTATÁS ÉS A KÉPZÉS
TERÜLETÉN, 1994-2002

A Strukturális Alapok támogatásával megvalósuló programok tervezésére és végrehajtására való felkészülésben fontos
szerepet játszanak az elôcsatlakozási alapok. A foglalkoztatás és a humánerôforrás-fejlesztés területén az elôcsatlakozási
alapok közül a PHARE program olyan projekteket támogatott és támogat jelenleg is, amelyek tapasztalataira a
Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló projektek elôkészítése és megvalósítása során – a
PHARE és a Strukturális Alapok szabályozása és mûködése közötti különbségek figyelembevételével – építeni kell. A
programok igazgatásával kapcsolatos tapasztalatok mellett a PHARE programok keretében megvalósult, modell-értékû
projektek szakmai tartalma és eredményei is igen fontosak, amennyiben alapul szolgálnak a Strukturális Alapokból származó jövôbeli támogatások számára.

6.1.

A PROGRAMOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erôsítése
HU-94.05 (8 millió euró)
Ez a pályázati program a gazdasági szféra és az oktatás kulcsszereplôi közötti együttmûködést volt hivatott erôsíteni.
Négy fô oktatási-gazdasági terület támogatását ölelte fel:
■
a felsôoktatás és a gazdaság közötti együttmûködés fejlesztését,
■
új szegmens létrehozását a felsôfokú szakképzés területén: az akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú
szakképzést,
■
távoktatási tananyagok fejlesztését,
■
a szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok középfokú oktatását.
A program az oktatás minôségének javításához járult hozzá, és támogatásával a piaci igényeknek megfelelô oktatási és
továbbképzési tanfolyamok valósulhattak meg. Ezen kívül az 1999-es és 2000-es Phare-prrogramok elôfutárának is
tekinthetô.
A halmozottan hátrányos helyzetû, elsôsorban roma származású fiatalok társadalmi befogadásának
támogatása
HU-99.04.01 (12,5 millió euró)
Ez az Oktatási Minisztérium, és a Szociális és Családügyi Minisztérium közös kezdeményezése alapján kidolgozott pályázati program az 1999-es Phare-program részét alkotta.
A következô elemekbôl áll:
1

Az általános iskolai lemorzsolódási arány csökkentése:
Speciális dajkaképzô programok kidolgozása, továbbfejlesztése és megvalósítása.
■
Pedagógusképzô és továbbképzô programok továbbfejlesztése, adaptálása.
■
Általános iskolai és óvodai pedagógiai programok továbbfejlesztése és megvalósítása.
■
Általános iskolák és óvodák higiéniai felszereltségének javítása Magyarországon.
■
Iskolabusz-program kis- illetve szórványtelepülések iskolái számára Magyarországon.
■

2

Speciális középfokú képzés:
Iskolai rendszerû speciális felzárkóztató és szakképesítô programok kidolgozása, továbbfejlesztése
és megvalósítása.
■
Iskolarendszeren kívüli képzések, képzési-foglalkoztatási programok kidolgozása, továbbfejlesztése
és megvalósítása.
Roma fiatalok továbbtanulási lehetôségeinek bôvítése:
■
Középiskolai tehetséggondozó, felsôfokú szakképzési, valamint felsôfokú tanulmányokat elôkészítô
és támogató programok kidolgozása, továbbfejlesztése és megvalósítása.
■

3
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SZA típusú kísérleti program a képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására
HU-00.08.02 (5,33 millió euró)
A 2002-ben indult program célja a gazdasági és szociális kohézió elômozdítása a szakképzés, az élethosszig tartó tanulás,
a felnôttképzés fejlesztésén keresztül az Elôzetes Nemzeti Fejlesztési Tervben kijelölt három régióban. A program céljai:
■
az emberi erôforrások, a képzési politikák, módszerek és az intézményi struktúrák fejlesztése az EU elôírásokkal
összhangban;
■
a hátrányos helyzetû és tanulási nehézségekkel küzdô tanulók esélyeinek növelése az oktatásban és a
munkaerôpiacon;
■
a közép- és felsôfokú szakképzési rendszer hozzáigazítása a munkaerô-piaci igényekhez;
■
a szakképzési intézmények és a vállalatok közötti regionális együttmûködés erôsítése;
■
egionális pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat kiépítése és fejlesztése fiatal felnôttek és
pályakezdôk számára.
A projekt elsôdleges célja a foglalkoztathatóság és a szakképzéshez történô egyenlô hozzáférés elôsegítése. Szakmai tartalma és végrehajtási struktúrája az Európai Szociális Alap által finanszírozott projektek fogadására való felkészülést is
szolgálja. A három célrégión belül a projekt azokra a tanulókra és fiatal felnôttekre fordít figyelmet, akiket leginkább fenyeget a munkanélküliség, valamint azokra a képzô intézményekre, amelyek kulcsszerepet játszhatnak e probléma megoldásában. A projekt kapcsolódik a nemzeti oktatáspolitikai célok megvalósításához és jövôbeni eredményeit tekintve
várhatóan kiterjed az ország más régióira is, illetve további nemzeti támogatásban részesül.
Hátrányos helyzetû csoportok foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának elôsegítése
HU00.08.03 (2,4 millió euró)
A program új típusú támogatást biztosít azoknak a hátrányos helyzetû csoportoknak, amelyek a legnagyobb nehézségekkel néznek szembe a munkaerôpiacra lépés és a stabil munkahely megtalálása szempontjából. A támogatás a három PHARE régióra irányul (Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország). Az alprogramok három hátrányos helyzetû csoport
(re)integrációját szolgálják: (halmozottan) hátrányos helyzetû fiatalok , roma kisebbséghez tartozók, valamint fogyatékos
emberek.
Roma Társadalmi Integrációs Program
HU-00.02.01 (3,5 millió euró)
A program legfôbb célja a roma kisebbség szociális és gazdasági körülményeinek javítása, elsôsorban mikro-regionális
fejlesztési tervek és diszkriminációellenes tevékenységek segítségével, valamint a romák hatékonyabb tájékoztatásával
az ôket érintô témákkal kapcsolatban. A program három komponensbôl áll, amelyek a következô célok megvalósítását támogatják: közösségi jóléti innovációs kísérleti projektek megvalósítása, diszkriminációellenes intézkedések, információs
szolgáltatások – központi információs adatbázis létrehozása a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalban.
A halmozottan hátrányos helyzetû, elsôsorban roma fiatalok társadalmi befogadásának támogatása
HU-01.01.01 (10 millió euró)
A program legfontosabb célja a szociálisan hátrányos helyzetû, elsôsorban roma lakosság támogatása, esélyegyenlôségének
megteremtése, különösen az oktatás, a képzés, a közösségfejlesztés, az érdekképviselet és a munkaerô-piaci esélyek területén. Az Európai Unió politikai iránymutatásával összhangban a program célul tûzte ki a kapcsolat javítását a többségi társadalom és a roma kisebbség között, a társadalmi kohézió erôsítése érdekében. A program forrásokat biztosít roma közösségi
házak és információs központok hálózatának kiépítésére, a szükségletekhez alkalmazkodó oktatási programok, valamint a
munkaerô-piaci esélyeket javító képzések indítására. A program a következô komponenseket foglalja magában:
■
Roma közösségi és információs központok kialakítása
■
Mediátorok képzése roma közösségi és információs központok számára
■
A hátrányos helyzetû, elsôsorban roma gyermekek fejlôdését, felzárkóztatását szolgáló alternatív pedagógiai
programok adaptálása, továbbfejlesztése és alkalmazása
■
Romológiai tanulmányok és képzések bevezetése – a felsôoktatási képzésben résztvevôk, valamint azon foglalkozási csoportok tagjai számára, akik napi munkájuk során kapcsolatba kerülnek a roma kisebbséggel
■
EQUAL-komponens: munkaerô-piaci esélyeket javító képzések.
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Az autonóm szociális párbeszéd erôsítése
HU-01.04.01 (2 millió euró)
A projekt általános célja egy komplex, mûködôképes szociális párbeszéd-rendszer kialakítása. Ez a kormányzati szintû szociális párbeszéd kiegészítését jelenti az ágazati és az operatív, üzemi szintû párbeszéddel. A projekt elsôsorban az ágazati párbeszéd erôsítésére koncentrál – ennek keretében 21 ún. ágazati bizottság létrehozására kerül sor, valamint azok tagjainak átfogó európai uniós és tárgyalástechnikai képzésére. A program twinning-típusú, együttmûködés formájában valósul meg, vagyis a program végrehajtását EU tagállami partnerintézmény segíti.
Nôk munkaerô-piaci reintegrációja
HU-01.04.02 (4,175 millió euró)
A program általános célja a férfiak és a nôk esélyegyenlôségének biztosítása a munkaerôpiacon a gazdaságilag inaktív
nôk munkaerô-piaci reintegrációján keresztül. A program két komponensbôl áll: az egyik a legjobb európai gyakorlat átvétele az ösztönzô intézkedések fejlesztése és végrehajtása terén, a másik az intézményfejlesztés valamelyik tagállam egy
partnerintézménye segítségével. A második, pályázati komponens pedig nôk munkaerô-piaci re-integrációját, illetve önfoglalkoztatóvá válását segítô projekteket támogat.
ACCESS - A civil társadalom erôsítése
HU-01.04.03 (2 millió euró)
Az ACCESS a civil, illetve non-profit szervezetek kezdeményezéseit és intézményi kapacitásának erôsítését támogatja vissza nem térítendô társfinanszírozás formájában. A program olyan projektek támogatását tûzi ki célul, amelyek a közösségi joganyag (acquis communautaire) érvényesítésére, továbbá egyes szociális szükségletek elsôbbségére koncentrálnak.
Ezen felül a nem kormányzati, társadalmi szervezetek Európai Unióban mûködô hálózatokban való részvétele is támogatást kaphat. Végrehajtó Ügynöksége a Központi Szerzôdéskötô Egység (CFCU), szakmai felelôse a Miniszterelnöki Hivatal (MEH).
A foglalkozási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletû fejlesztése
HU-01.05.02 (6 millió euró)
A projekt célja a fogyatékos és megváltozott munkaképességû emberek munkaerô-piaci esélyegyenlôségének elômozdítása a három kelet-magyarországi régióban, a foglalkozási rehabilitáció komplex eszköztárának rendszerszemléletû
és korszerû technológiákra építô fejlesztésével.
A pályázati program keretében támogatható tevékenységcsoportok:
1. a fogyatékos és megváltozott munkaképességû emberek szakképzésének fejlesztése,
2. fejlesztô felkészítés, terápiás foglalkoztatás,
3. a szolgáltatások, valamint a humán erôforrások fejlesztése a foglalkozási rehabilitáció terén,
4. integrált vagy határozott idejû, kimenet-orientált tranzitfoglalkoztatás.
Küzdelem a munka világából történô kirekesztôdés ellen
HU-02.01.04. (10.8 millió euró)
A program célja olyan helyi kezdeményezések támogatása, amelyek a tartósan munkanélküli és rendszeres szociális
segélybôl élô, halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok, különösen a romák határozott idejû, a helyi közösségi
és közszolgáltatásokban történô támogatott foglalkoztatását, s ezzel párhuzamosan munkaerô-piaci integrációját valósítják meg. A pályázati programban önkormányzatok, önkormányzati társulások és civil szervezetek kaphatnak támogatást.
A támogatható tevékenységcsoportok a következôk:
■
Helyi kezdeményezésekre épülô munkaerô-piaci integrációs program a szociális szolgáltatások fejlesztése érdekében, különösen az új típusú szolgáltatások kidolgozása, illetve a meglevôk minôségének javítása, az alap- és
szakellátást nyújtó szolgáltatások minôségének fejlesztése, a civil szervezetek által nyújtott szociális szolgáltatások körének szélesítése és minôségének javítása.
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A halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok, különösen a romák életkörülményeinek és társadalmi beilleszkedésének javítását célzó helyi kezdeményezéseken alapuló munkaerô-piaci integrációs programok, különösen a környezetvédelem, a környezettel összefüggô egészségügyi és rehabilitációs tevékenységek, a települési infrastruktúra fenntartása és fejlesztése, a telepszerû lakókörnyezetek felújítása, illetve felszámolása, szociális szolgáltatások nyújtása terén.

A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és a felsôoktatásban
HU-01.05.03 (3.2 millió euró)
A középfokú oktatásban, a felsôoktatásban, a tanárképzésben és a felnôttképzésben megvalósuló program a vállalkozási
ismeretek és a vállalkozást segítô, kompetencia-alapú készségek fejlesztéséhez kíván hozzájárulni, amely a kis- és középvállalkozások tudáshátterének erôsítésén keresztül elôsegíti a munkaerô-piaci esélyek növelését, valamint a foglalkoztatottság bôvítését. A program elemei a következôk:
■
A vállalkozókészség, a vállalatvezetési és vállalkozói ismeretek fejlesztése, „minta-vállalkozások” létrehozása és
mûködtetése a középfokú oktatásban;
■
Továbbképzési program középiskolai tanárok számára a vállalkozói készségfejlesztés módszertani megalapozására, vállalkozási ismeretek és készségek fejlesztésére, valamint „minta-vállalkozások” szervezésére;
■
Vállalatvezetési és vállalkozói ismereteket oktató tananyagmodul kidolgozása és bevezetése a felsôoktatásban
és a felnôttképzésben.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat korszerûsítése
HU-02.02.02 (1.9 millió euró)
A projekt célja az országos munkaügyi szervezet intézményeinek fejlesztése az ikerintézményi együttmûködés (twinning)
eszközével. A Foglalkoztatási Hivatal a tagállamok szakértôinek segítségével fejleszteni fogja személyi és információs
szolgáltatásait: 21 helyi intézményben (megyei és városi munkaügyi központok) új szolgáltatási modell kerül bevezetésre, munkatársainak képzéseket szervez az Európai Unió hasonló rendszerének mûködtetésérôl, az irodákat korszerûbb, a
hatékonyabb szolgáltatási rendszer kialakítását lehetôvé tevô eszközökkel szereli fel.

6.2.

A PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK

A programok egy része pályázati rendszer keretében foglalkoztatási és képzési projektek végrehajtását, új módszerek kidolgozását és bevezetését, kísérleti tevékenységek megvalósítását, új szolgáltatások kialakítását, az oktatási-képzési
rendszer humán erôforrásainak fejlesztését és infrastrukturális feltételeinek javítását támogatta. Ugyanakkor az intézményfejlesztési programok egy adott szervezet – például a munkaügyi szervezet – korszerûsítését, szolgáltatásainak fejlesztését szolgálták.
A programok kidolgozása és elôkészítése a társtárcák, a célcsoportok és a régiók képviselôi, az érdekvédelmi szervezetek és más szakemberek bevonásával történt, az egyes programok jellegétôl, szakmai tartalmától függôen. Általában elmondható, hogy azok a programok voltak sikeresek, amelyek igazodtak az adott ágazat, szakterület közép- vagy hosszú
távú stratégiájához, fejlesztési céljaihoz (mivel ez az egyetlen mód e programok fenntarthatóságának biztosítására). A pályázati programok tervezésével kapcsolatban szerzett fontos tapasztalat, hogy a programok megfelelô szakmai és technikai elôkészítése érdekében a részletes feltételeknek, a támogatás felhasználása lehetséges módszereinek modellezését a
hatékonyság elvének figyelembevételével, alulról felfelé haladva kell elvégezni. Megtörtént a támogatható tevékenységek, a projekt által majdan kedvezményezett szervezetek (egyben potenciális pályázók), illetve partnerhálózatok/társulások körének (és informálásuk módjának), a célcsoport szükségleteinek, a projektek hozzávetôleges forrásigényének (a
mindenkori piaci viszonyok figyelembevételével), a szabályszerû végrehajtásból fakadó kötelezettségeknek (pl. adatszolgáltatási kötelezettség a monitoring rendszerbe) és a lehetséges buktatóknak, a program és az egyes projektek végrehajtását veszélyeztetô tényezôknek a részletes áttekintése. A pályázati felhívás modellezését követôen (és tényleges tervezését megelôzôen) sor került a fent említett tényezôk vizsgálatára, és csak ezt követte a szövegezés.
Ugyanakkor a pályázati felhívásokon alapuló programok lehetôséget biztosítottak új típusú megközelítések, módszerek kipróbálására, adaptálására az oktatás és képzés rendszerében. Az alternatív, kísérleti programok kidolgozásában és megvalósításában fontos szerepet játszottak a civil szervezetek is. A pályázati programok tapasztalatai alapján egyértelmûvé
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vált, hogy a non-profit és civil szervezetek felvevô kapacitásának növeléséhez, a támogatási programok sikeres végrehajtásához és eredményességéhez nélkülözhetetlen elôfeltétel a megfelelô háttértámogatás biztosítása a projekt-elôkészítés
és -végrehajtás területén. Ennek érdekében a potenciális pályázók számára (különösen azok számára, akik a korábbi programok keretében már pályáztak, de pályázatuk szakmai és technikai színvonala nem volt megfelelô, ezért támogatást nem
kaptak) képzések, valamint a projektek szakmai tartalmának kidolgozását, a pályázatok elkészítését támogató szolgáltatások formájában kell segítséget adni.
Az eredmények mérésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a programok keretében végzett tevékenységek
hatásának és eredményeinek méréséhez megfelelô mennyiségi és minôségi mutatókra van szükség; ezek kidolgozása,
továbbfejlesztése a késôbbi programok eredményeinek mérhetôsége szempontjából is szükséges.
Néhány projekt az Operatív Program tervezésének idôszakában még nem zárult le, illetve ebben az idôszakban indult, ezért
e projektek átfogó, szakmai szempontú értékelésére mindezidáig nem kerülhetett sor. Mindazonáltal a program-kiegészítô
dokumentum kidolgozásához és a program végrehajtásának további elôkészítéséhez feltétlenül szükséges a projektek mélyebb értékelése, hatásainak elemzése. Ezért 2003 elsô felében várhatóan sor kerül egyes - már lezárult, és az Operatív
Program elôzményének tekinthetô - programok értékelô vizsgálatára.
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II. A PROGRAM STRATÉGIÁJA
1.

SWOT-ELEMZÉS

A SWOT-elemzés összegzi a magyarországi munkaerôpiac és humánerôforrás-fejlesztés erôsségeit, gyengeségeit,
lehetôségeit és veszélyeit, és alapul szolgál a fejlesztési stratégia céljainak és stratégiájának kijelöléséhez.

1.1.

ERÔSSÉGEK
■

Folyamatosan növekszik a közép- és felsôoktatásban résztvevôk aránya.

■

A foglalkoztatottak képzettségi szintje folyamatosan emelkedik.

■

A munkaerô számos szakterületen versenyképes és nemzetközileg elismert szaktudással rendelkezik.

■

A nôk képzettsége európai összehasonlításban is magas.

■

Növekszik a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya.

■

Létrejöttek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szilárd intézményi keretei.

■

A szociális, a gyermekgondozási, és a családi támogatások, valamint a fogyatékos emberek esélyegyenlôségének biztosítása és a foglalkoztatási rehabilitáció területén létrejöttek a korszerû szolgáltatások szervezeti
keretei.

■

Magas szintû egészségügyi szaktudás, a 100 000 lakosra jutó orvosok száma megközelíti az EU átlagot.

■

Széles körben elismertté vált a partnerség fontossága, erôsödik a nyomásgyakorló csoportok és érdekképviseleti szervezetek részvétele a döntési folyamatokban.

1.2.

GYENGESÉGEK
■

Az oktatás és képzés rendszere nem megfelelôen biztosítja a munkaerôpiacon szükséges készségek és kompetenciák elsajátítását.

■

A fiatalok jelentôs része a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô képzettség és készségek nélkül lép be a
munkaerôpiacra.

■

A gazdasági aktivitás és a foglalkoztatottság szintje alacsony.

■

A magas inaktivitás ellenére egyes foglalkozásokban és térségekben a szakképzett munkaerô hiánya tapasztalható, mivel a munkaerô-piaci mobilitás továbbra is alacsony szintû.

■

A munkaképes korú lakosság jelentôs része nincs jelen a munkaerôpiacon.

■

A népesség rendkívül rossz egészségi állapota jelentôsen korlátozza a potenciális munkaerô-kínálatot és rontja
a munkaerô versenyképességét.
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■

A roma népességet különösen sújtja az alacsony iskolázottsági szint, a munkanélküliség és a munkaerôpiacról
való tartós kirekesztôdés.

■

A régiók között és a régiókon belül jelentôsek a munkaerô-piaci egyenlôtlenségek.

■

A szociális szolgáltatások kiépítettsége és hozzáférhetôsége terén jelentôs területi (regionálisan és településtípusonként differenciált) egyenlôtlenségek mutatkoznak, a szociális intézmények eszköz- és humánerôforrásellátottsága nem megfelelô.

■

Az oktatás és képzés rendszerében nem kellôen fejlettek azok a mechanizmusok, amelyek a képzések tartalmát
folyamatosan a gazdaság igényeihez igazítanák.

■

A családi élet és a munka összeegyeztetését nehezíti a rugalmas foglalkoztatási lehetôségek szûkössége és a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlôtlenségei.

■

Az oktatási infrastruktúra hiányos és korszerûtlen, térségenként és településtípusonként jelentôs különbségeket
mutat.

■

A szociálisan hátrányos helyzetû vagy speciális problémával küzdô csoportok társadalmi beilleszkedését segítô
szolgáltatások infrastrukturális feltételei rendkívül hiányosak.

■

A szociális ellátórendszer szerkezete és rendszere nem követi a növekvô és differenciálódó ellátási szükségleteket.

■

Indokolatlanul magas a kórházakban kezelt betegek száma a járóbeteg-ellátás fejletlensége és elégtelen hozzáférhetôsége miatt.

■

Az egészségügyi ellátás minôsége, eszközállománya és hozzáférhetôsége jelentôs területi különbségeket mutat.

1.3.

LEHETÔSÉGEK
■

A humánerôforrás-fejlesztésre fordítható források bôvülésével növekszik a proaktívabb foglalkoztatáspolitika kidolgozásának lehetôsége.

■

A tudás-intenzív iparágak körének bôvülésével felértékelôdik az oktatás és képzés szerepe.

■

Az egész életen át tartó tanulás elvének fokozatos térhódítása hozzájárul a munkaerô versenyképességének javulásához és a társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

■

Az EU elôírásainak az átvétele a munkaegészségügy és a munkabiztonság területén minôségjavulást eredményez.

■

A civil szervezetek erôsödô szerep- és feladatvállalása a közszolgáltatások területén növeli a szolgáltatások rugalmasságát és hatékonyságát.

■

Az erôsebb társadalmi szolidaritás, az elôítéletek elleni küzdelem növeli a kirekesztôdött csoportok beilleszkedési esélyeit.

■

Az információs és kommunikációs technológiák elterjedése javítja a szolgáltatások minôségét és elérhetôségét.
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VESZÉLYEK
■

A munkaerô-költség emelkedésével gyengül a magyar munkaerô relatív versenyképessége.

■

A munkahelyhiány akadályozza a foglalkoztatási szint növelését, és a tartós munkanélküliség arányának növekedéséhez vezet.

■

A kedvezôtlen demográfiai folyamatok állandósulásával hosszabb távon csökken a munkaképes korú népesség
aránya és száma.

■

A nyitottabb munkaerôpiac fokozza a magasan képzett szakemberek elvándorlását.

■

A munkavállalók munkahelyi képzésének elégtelensége gyengíti a munkaerô alkalmazkodóképességét, különösen a kis- és középvállalkozások alkalmazottai esetében.

■

A munkanélküliség állandósulása a fiatalabb generációk körében tartós munkanélküliséghez vezethet.

■

A társadalmi különbségek növekedésével a szolidaritás tovább gyengül, és az elôítéletesség fokozódik, különösen a roma népességgel szemben.

■

A szegénységi kockázatok fennmaradása a társadalmi egyenlôtlenségek újratermelôdéséhez és az egészségi állapot általános romlásához vezet.

2.

A PROGRAM CÉLKITÛZÉSEI

A helyzetelemzés és a SWOT alapján a humánerôforrás-fejlesztés területén a stratégiának az alábbi kulcsfontosságú kihívásokra kell válaszolnia:
■

A gazdaság versenyképességének javítása érdekében biztosítani kell a potenciális munkaerô minél nagyobb részének aktivitását és mobilizálását.

■

A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés a munkaerô fokozott alkalmazkodását kívánja meg.

■

A gazdasági fejlôdés egyenetlenségébôl fakadó területi munkaerô-piaci különbségek mérséklése érdekében aktív munkaerô-piaci intézkedésekkel hatékonyabban kell kezelni a helyi munkaerôpiac problémáit.

■

Az oktatás és képzés rendszerének biztosítania kell a munkaerô-piaci igények szempontjából kulcsfontosságú
készségek és képességek elsajátítását.

■

A leghátrányosabb helyzetûek munkaerô-piaci és társadalmi beilleszkedésének elôsegítése a foglalkoztatási és
a humánerôforrás-fejlesztési stratégia kulcsfontosságú eleme kell, hogy legyen.

■

A leghátrányosabb helyzetû csoportok, különösen a romák és a fogyatékos emberek esélyegyelôségének biztosítása érdekében megfelelô intézkedéseket kell tenni a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, valamint a szociális ellátórendszer területén.

■

Az eredményes és hatékony oktatási rendszer, a hatékony szociális szolgáltatások biztosításának elôfeltétele a
területileg kiegyenlített, megfelelô színvonalú, mindenki számára hozzáférhetô oktatási, képzési, és szociális infrastruktúra.

Az alacsony foglalkoztatási és a magas inaktivitási ráta olyan intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek egyfelôl új
munkalehetôségeket teremtenek, másfelôl biztosítják, hogy a munkaerô rendelkezzen a gazdaság igényeinek megfelelô
szaktudással és kompetenciákkal. A foglalkoztatási szint emeléséhez tehát a munkaerôpiac keresleti és kínálati oldalára irányuló intézkedésekre egyaránt szükség van. Ez összhangban áll a Közös Értékelésben (JAP) megfogalmazott hazai
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foglalkoztatáspolitikai és humánerôforrás-fejlesztési stratégiával, amelynek egyik legfontosabb célkitûzése a foglalkoztatási ráta emelése.
A keresleti oldalon a foglalkoztatás bôvítése új munkahelyek létrehozását igényli. A munkahelyteremtést foglalkoztatásbarát környezet biztosítása, a munkaerô költségének fokozatos csökkentése, a kis- és közepes vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megerôsítése, és egy olyan kiszámítható pénzügyi és jogi környezet kialakítása segítheti elô, amely
növeli a kisebb vállalatok biztonságát. Továbbá, a humán erôforrás-fejlesztés a beruházásokhoz kapcsolódó képzési programok támogatásával, az önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válás közvetett vagy közvetlen ösztönzésével szintén
elôsegítheti a munkahelyteremtést, és ezáltal a foglalkoztatás bôvítését.
Elsôsorban a szolgáltatási szektor rendelkezik ezidáig még kihasználatlan foglalkoztatási potenciállal. A szolgáltatási ágazat bôvülése várhatóan jelentôsen hozzájárul majd a foglalkoztatás növekedéséhez. Az elsôsorban a szolgáltatási ágazatokban koncentrálódó mikro-, kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a foglalkoztatásban: a foglalkoztatottak mintegy 40 százalékának biztosítanak munkalehetôséget. Ezért a foglalkoztatás növelése szempontjából különösen
fontos e vállalkozások versenyképességének javítása, és foglalkoztatási kapacitásának megerôsítése.
A szolgáltatási ágazat bôvítése és a vállalkozói tevékenységek ösztönzése jelentôs mértékben hozzájárulhat a nôk
munkaerô-piaci részvételének elômozdításához, ezért a pozitív intézkedéseknek a nôk munkaerôpiacra való visszatérésének segítése mellett elsôsorban a vállalkozói készségek fejlesztésére és az új vállalkozások indításának ösztönzésére kell
irányulniuk. Ezek az intézkedések egyúttal a nôk és férfiak költségvetési és versenyszférában való kiegyensúlyozottabb
részvételét, és ezáltal a vertikális és horizontális munkaerô-piaci szegregáció csökkentését is elôsegítik.
A foglalkoztatási szint emelését a munkanélküli és inaktív népesség munkaerôpiacra való visszatérésének támogatásával
is elô kell segíteni. Ehhez aktívabb, foglalkoztathatóság-orientált megközelítésen alapuló foglalkoztatási szolgáltatások
szükségesek. Az aktív programokban résztvevô munkanélküliek számát tovább kell emelni, és emellett javítani kell ezeknek a programoknak a hatékonyságát és minôségét. Az aktív eszközöknek azokat is el kell érniük, akik egy bizonyos
idôszak után vissza kívánnak térni a munkaerôpiacra, köztük különösen azokat a nôket, akik gyermekgondozást követôen
kívánnak újra munkába állni. Az ifjúsági munkanélküliség megelôzése a fiatalok foglalkoztathatóságának és elhelyezkedési lehetôségeinek javítására irányuló intézkedéseket tesz szükségessé. Ehhez az oktatás és képzés rendszerének a jelenleginél jobban kell igazodnia a gazdasághoz, segíteni kell az oktatásból a munka világába való átmenetet, a foglalkoztatási szolgálatnak pedig átfogóbb, és jobban célzott szolgáltatásokat kell nyújtania az álláskeresô fiatalok számára.
A legutóbbi fejlemények azt mutatják, hogy a munkaerôpiacon a strukturális átalakulás újabb idôszaka kezdôdött meg: a
képzetlen munkaerôt igénylô munkahelyek száma csökken, míg a magasan képzett munkaerôt igénylô állások száma
emelkedik. Bizonyos régiókban és foglalkozásokban a szakképzett munkaerô hiánya tapasztalható. A foglalkoztatás
bôvítését ezeken a területeken tehát a munkalehetôségek hiánya mellett a munkaerô-kereslet és -kínálat közötti eltérés
is akadályozza. Ezért a munkaerôpiac kínálati oldalán a humán erôforrások fejlesztésére irányuló befektetések növelése
különösen nagy jelentôséggel bír.
A humán erôforrások a tartós növekedés meghatározó tényezôjét alkotják. Annak ellenére, hogy a magyar munkaerô képzettségi szintje magasnak tekinthetô, a jelenlegi készségek nem lesznek elégségesek egy olyan piacgazdaságban, amely
nem képzetlen munkaerôre és alacsony bérekre, hanem magas hozzáadott értékû tevékenységekre épül. Annak érdekében, hogy a gazdasági fejlôdést ne akadályozza a tudás, a szakképzettség és a kompetenciák hiánya, javítani kell a
munkaerô versenyképességét. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés a munkaerô készségeinek és alkalmazkodóképességének folyamatos fejlesztését kívánja meg. Ezt az egész életen át tartó tanulás megfelelô kereteinek
kialakítása biztosíthatja, amely segíti az emberek ismereteinek megújítását, az elavult tudás korszerûsítésével javítja
munkaerô-piaci részvételüket és foglalkoztatási kilátásaikat.
A versenyképes gazdaság igényeinek megfelelô tudással és készségekkel rendelkezô munkaerô biztosítása érdekében javítani kell az oktatás és képzés minôségét, és erôsíteni kell az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat. Az információs társadalomban az informatikai készségek a versenyképesség kulcstényezôjévé váltak, és ezek fejlesztése a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség fontos feltétele.
A munkaerô egészségi állapota szintén a versenyképesség kulcseleme. A népesség rossz egészségi állapota jelentôsen
csökkenti a munkaerô foglalkoztathatóságát, magas inaktivitáshoz, és a munkaerôpiacon töltött életszakasz megrövidüléséhez vezet. Ezért az egészség és a munkavégzô-képesség javítása és megôrzése szintén szükséges a munkaerô versenyképesebbé tételéhez.
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A munkaerô-piaci részvételt a társadalmi befogadás elômozdításával is segíteni kell. Ehhez olyan komplex társadalmi
és gazdasági támogatás szükséges, amely hozzájárul az alap- és középfokú oktatásban és képzésben való részvételük növekedéséhez, valamint munkaerô-piaci helyzetük javításához A foglalkoztatás további növelésének feltétele a leghátrányosabb helyzetû emberek, elsôsorban a romák és a fogyatékos emberek képzési és foglalkoztatási lehetôségekhez juttatása. Ugyanakkor a hátrányos helyzetû csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerô-piaci részvételének
segítése átfogó megközelítésre épülô, különleges intézkedéseket kíván. A munkaerô-piaci esélyegyenlôség biztosítása
érdekében erôfeszítéseket kell tenni a kirekesztôdés megelôzésére az oktatás, a foglalkoztatás és a szociális ellátások
területén. Különösen a hátrányos munkaerô-piaci helyzetû emberek beilleszkedéséhez jól célzott intézkedések szükségesek, amelyek javítják foglalkoztathatóságukat valamint megfelelô munkalehetôségeket teremtenek.
A régiók között és a régiókon belül is számottevô munkaerô-piaci különbségek állnak fenn, a munkaerôpiacról való
kirekesztôdésnek erôs helyi dimenziója van. A regionális különbségeket és a kirekesztôdés problémáját regionális és
helyi szintû foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzésével kell kezelni. A területi egyenlôtlenségek felszámolásához
emellett az oktatás és a képzés, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetôségének javítása is
szükséges.
Végezetül, a program céljai a következôk:
1.

a foglalkoztatási szint emelése,

2.

a munkaerô versenyképességének javítása,

3.

a társadalmi befogadás ösztönzése.

A fenti célkitûzések összhangban állnak a Közös foglalkoztatáspolitikai értékelés és a Követô jelentés legfontosabb céljaival: a foglalkoztatás bôvítésével, a munkanélküli, inaktív és hátrányos helyzetû csoportok munkaerô-piaci integrációjának segítésével, a humán tôke fejlesztésére irányuló befektetések növelésével, és a foglalkoztatáspolitika hatékony megvalósításához szükséges intézményi keretek megerôsítésével. Ebben az összefüggésben a HEFOP fontos eszköz a foglalkoztatási rátának a Közös foglalkoztatáspolitikai értékelésben meghatározott célokkal összhangban történô növeléséhez
és az EU átlagához való közelítéséhez. Továbbá, a „befogadóbb” megközelítés kulcsfontosságú abban a tekintetben is,
hogy a leghátrányosabb helyzetûek és alacsony képzettségûek jobban hozzáférhessenek az oktatáshoz, a képzéshez és a
munkaerôpiachoz.
A HEFOP céljai összhangban vannak a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) stratégiájával, amely kijelöli a Strukturális Alapok
forrásaiból a 2004-2006-os idôszakban támogatandó fô fejlesztéspolitikai célokat és prioritásokat. Az NFT stratégiája által meghatározott átfogó cél az EU átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. Az átfogó cél eléréséhez az
NFT 1. a gazdaság versenyképességének javítását, 2. a humán erôforrások jobb kihasználását, 3. a környezet javítását
és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlôdés elôsegítését tûzte ki specifikus célokként.
Az NFT stratégiája hangsúlyozza azt is, hogy a gazdaság versenyképessége és a humán erôforrások jobb kihasználása
kölcsönösen erôsíti egymást. Ugyanebben az összefüggésben a gazdasági versenyképesség javításának össze kell kapcsolódnia egyfelôl a humán tôke fejlesztésével, másfelôl a rendelkezésre álló munkaerô hatékonyabb hasznosításával. A
versenyképes gazdaság növeli a szakképzettség és a tudás iránti keresletet, és hozzájárul a foglalkoztatás és az aktivitás
növeléséhez. Ugyanakkor az emberek sikeres munkaerô-piaci beilleszkedése és készségeik fejlesztése javítja a gazdasági versenyképességet, és segíti a magasabb hozzáadott értékû tevékenységeket. Ezért a foglalkoztatás bôvítése a humán
tôkébe való befektetéseken keresztül jelentôsen hozzájárul mind a versenyképesebb gazdaság, mind a humán erôforrások jobb kihasználásának megvalósításához.
A kiegyensúlyozottabb regionális fejlôdés elôsegítésének és a humán erôforrások jobb regionális és helyi szintû kihasználásának elôfeltétele a regionális munkaerô-piaci különbségek kezelése. Ezenkívül az oktatáshoz és a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, és az infrastruktúrájuk minôsége tekintetében tapasztalható regionális egyenlôtlenségek enyhítése szintén hozzájárul a regionális különbségek csökkentéséhez.
Az NFT stratégiája az alábbi prioritásokat jelölte ki a 2004-2006 idôszakra, amelyek segítik a reáljövedelem lemaradásának csökkentését és a specifikus célok elérését :
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■

Versenyképesebb termelô ágazat,

■

Magasabb szintû foglalkoztatás és humán kapacitások,

■

Jobb infrastruktúra és tisztább környezet,

■

Megerôsített regionális és helyi potenciál.

A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program a Magasabb szintû foglalkoztatás és humán kapacitások címû prioritás
végrehajtását szolgálja, amelyhez az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap nyújt támogatást.
A Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése alapján az Európai Bizottság elkészítette a Közösségi Támogatási Keretet (KTK),
amely a Strukturális Alapok 1. Célkitûzése keretében a 2004-2006-os tervidôszakban követendô stratégiát és prioritásokat tartalmazza.
A humán erôforrások felhasználásának javítására irányuló cél tekintetében a KTK megerôsíti, hogy nagyobb figyelmet kell
fordítani az aktív munkaerô-piaci eszközök továbbfejlesztésére. Hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a szerkezetileg átalakulóban lévô, a versenyképes gazdaság irányába elmozduló munkaerôpiac igényeinek szaktudás és ismeretek megszerzését. Ugyanakkor a munkavállalási korúak között nagy számban található inaktív és társadalomból kirekesztôdött emberek (köztük a roma kisebbség) mobilizálásának prioritást kell adni a fejlôdôképességük kiaknázására és a befogadóbb társadalom kialakítására irányuló erôfeszítések keretében. Az oktatási és képzési rendszerek hatékonyságának és alkalmazkodóképességének erôsítése szintén a megoldandó kulcskérdések egyike. E célból ki kell alakítani az egész életen át tartó tanulás kereteit, amely elômozdítja a magyar munkaerô fejlôdésétés ezáltal, összhangban az Európai Foglalkoztatási
Stratégiával, segíti a modern és rugalmas munkaerôpiac igényeihez és elvárásaihoz való alkalmazkodását.

3.

A PROGRAM STRATÉGIÁJA

A KTK-ban körvonalazott stratégiának megfelelôen a gazdasági versenyképesség erôsítése a humán erôforrások hatékonyabb kiaknázását igényli. Az alacsony részvételi aránnyal és a szakképzett munkaerô egyes régiókban és foglalkozásokban mutatkozó hiányával összefüggô munkaerô-piaci strukturális problémák kezeléséhez nagy figyelmet kell fordítani a
humánerôforrás-fejlesztés elômozdítására a teljes munkaerô-állomány körében. Ennek megfelelôen, a módosított Európai
Foglalkoztatási Stratégiával (és annak Követô Jelentéseivel) összhangban magas prioritást kell adni azoknak az aktív
munkaerô-piaci intézkedéseknek, amelyek a munkanélkülieket (köztük az idôsebb munkavállalókat), az alacsonyan képzetteket, a hátrányos helyzetûeket és az inaktív népességet célozzák.
Magyarország számára kulcsfontosságú kihívás a foglalkoztatási szint emelése, ami a tervidôszak során mind a keresleti, mind a kínálati oldalon beavatkozásokat igényel. A jelen fejezetben bemutatott stratégiához kapcsolódva, ez a prioritás elsôsorban a kínálati oldalra irányuló akciók támogatására összpontosít, különös tekintettel az általános munkaerôpotenciál mozgósítására, valamint a jól képzett munkaerô felkészítésére a folyamatos gazdasági változáshoz való alkalmazkodásra. Az e prioritásban alkalmazott megközelítéssel párhuzamosan a foglalkoztatási szint emelése a humán erôforrások hatékonyabb kiaknázása és a gazdaság általános versenyképességének javítása mellett megy végbe.
A foglalkoztatási szint emelésének kulcsfontosságú összetevôjeként az intézkedéseknek különösen arra kell irányulniuk,
hogy képessé tegyék a munkanélkülieket és az inaktívakat a munkaerô-piaci reintegrációra, erôsítsék munkavállalási
szándékukat. E tekintetben a legfontosabb eszköz a foglalkoztathatóság javítása a gazdasági igényeknek megfelelô képzettség és szaktudás megszerzésének támogatásával, valamint az egyéni képességekhez, igényekhez és lehetôségekhez
igazodó szolgáltatások nyújtásával. A foglalkoztathatóság javítására irányuló akciókatat azoknak az aktív munkaerôpiaci intézkedéseknek az elômozdítására kell alapozni, amelyek célja a munkanélküliség megelôzése, a munkanélküliek újbóli munkába állásának segítése, és a munkanélküliség tartóssá válásának megelôzése.
A munkanélküliség megelôzése érdekében az aktív munkaerô-piaci programok hatékonyságának javítása, a résztvevôk
számának további növelése mellett az eredményesség javítására kell helyezni a hangsúlyt. A tartós eredmények érdekében a foglalkoztatási szolgálat tevékenységében meghatározóvá kell válnia a közvetítésnek és a tanácsadásnak.
Megfelelô információs rendszeren alapuló tervezéssel, irányítással, monitoringgal és értékeléssel biztosítani kell a prog-
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ramok eredményességét és hatékonyságát. A szolgáltatásoknak azokat az állásnélküli, inaktív személyeket is el kell érniük, akik ma még kívül esnek a foglalkoztatási szolgálat látókörén. Az aktív munkaerô-piaci eszközök fejlesztése és támogatása, a munkanélküliség megelôzése és leküzdése, és a munkaerô-piaci intézmények megerôsítése egyaránt hozzájárul a magasabb foglalkoztatási szint eléréséhez.
Az egyes szakmákban és régiókban jelentkezô munkaerôhiány leküzdése érdekében meg kell könnyíteni, és ösztönözni kell a munkavállalók szakmai és területi mobilitását, többek között az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkaközvetítô
tevékenységének hatékonyabbá tételével, valamint a munka- és tanulási lehetôségekrôl szóló naprakész információk szolgáltatásával.
Az aktív intézkedések kidolgozása és végrehajtása során különleges figyelmet kell fordítani a nôk munkaerô-piaci részvételének és re-integrációjának segítésére. A vállalkozói készségek fejlesztése, vállalkozóvá-válás támogatása fontos
eleme kell, hogy legyen a nôk munkaerô-piaci helyzetének javítására irányuló pozitív intézkedéseknek. Ezek az intézkedések, a munkaerô-piaci részvétel ösztönzése mellett elôsegíthetik a nôk és a férfiak kiegyensúlyozottabb részvételét a közés a versenyszférában, és ezáltal a horizontális és vertikális munkaerô-piaci szegregáció leküzdését. A nôk nagyobb
munkaerô-piaci részvételéhez a család és a munkavállalás összehangolását segítô szolgáltatások is szükségesek, ezért
fejleszteni és bôvíteni kell a gyermekgondozási és az ápolásra szoruló, idôs hozzátartozók ellátását biztosító szolgáltatásokat. Differenciált, jó minôségû szolgáltató rendszer kialakítása szükséges, amely egyúttal új munkahelyeket is teremthet a nôk számára.
A tudásalapú gazdaság képzett, a társadalmi változásokhoz és a munkaerôpiac új kihívásaihoz alkalmazkodni képes
munkaerôt igényel. Ebben az összefüggésben az iskolarendszerû oktatás minôsége meghatározó módon befolyásolja a
munkaerôpiacra belépô fiatalok munkavállalási esélyeit és lehetôségeit. Ezért az oktatás és képzés rendszerének fejlesztésével biztosítani kell, hogy a fiatalok az iskolarendszerû képzésben megszerezhessék mindazokat a kulcsfontosságú készségeket, kompetenciákat és ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a munkaerôpiacra való sikeres beilleszkedéshez. Az egész életen át tartó tanulást már az alapfokú oktatásban meg kell alapozni, az ahhoz szükséges készségek és
kompetenciák elsajátításának biztosításával. Az oktatás és képzés minôségének javítására irányuló intézkedések másik
alapvetô eleme a pedagógusok képzése és a tananyag fejlesztése. Egyfelôl a munkanélküliség megelôzése, másfelôl a
megfelelô szakképesítéssel rendelkezô munkaerô biztosítása szempontjából stratégiai fontosságú az oktatási rendszer
és a gazdaság közötti kapcsolatok erôsítése. Az oktatási rendszer struktúráját és az általa átadott tudást, készségeket folyamatosan a munkaerôpiac igényeihez kell igazítani. Ugyancsak támogatni kell a fiataloknak a képzésbôl a munka
világába való átmenetét segítô törekvéseket. Az oktatás színvonalának emelését, az oktatás és képzés hatékonyságának
javítását célzó intézkedéseknek ki kell terjedniük az oktatás és képzés valamennyi szintjére és formájára, ideértve az alapfokú és a középfokú oktatást, a szakképzést, a középiskola utáni oktatást, a felsôoktatást és a felnôttképzést.
Ahhoz, hogy a munkavállalók megszerezhessék, és folyamatosan megújíthassák a munkaerôpiacon való részvételhez
szükséges készségeiket és ismereteiket, biztosítani kell az egész életen át tartó tanulás lehetôségét a munkaerôpiac
igényeihez igazodó képzési, továbbképzési, átképzési programok keretében. A versenyképes és foglalkoztatható
munkaerô biztosításához mindenki számára elérhetô felnôttképzési rendszerre van szükség, amely gondoskodik az alkalmazkodóképesség és a vállalkozókészség fejlesztésérôl. Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási lehetôségek jelentôs részét a mikro-, kis- és középvállalkozások biztosítják, különösen fontos e vállalkozások versenyképességének erôsítése,
vezetôik és alkalmazottaik ismereteinek és alkalmazkodóképességének javításával.
Az információs és kommunikációs technológiai ismeretek szintén a versenyképesség kulcsfontosságú tényezôjét alkotják, ezeknek az ismereteknek a fejlesztése a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség fontos feltétele. Az informatikai készségek fejlesztését az oktatás és képzés minden szintjén biztosítani kell, beleértve a felnôttképzést is. Külön figyelmet kell fordítani a KKV-k elektronikus gazdaságban való részvételének elôsegítésére. Az információs társadalomban való részvételt segítô intézkedések magukban foglalják az információs és kommunikációs technológiai(IKT) ismeretek tökéletesítését, az új tananyagok és módszerek kidolgozását, valamint az oktatás és képzés IKT infrastruktúrájának
fejlesztését.
Ezen kívül a tudásalapú társadalomban az IKT ismeretek oktatásának fontos szerepe van annak biztosításában, hogy senki se maradjon ki az új technológiák adta gazdasági és társadalmi elônyökbôl. A hátrányos helyzetû emberek sokkal korlátozottabb mértékben férnek hozzá az információs technológiai eszközökhöz, és a gyors technológiai változások
nyomán helyzetük e tekintetben folyamatosan romlik. E vonatkozásban különleges figyelmet kell szentelni a fogyatékos
emberek igényeinek.
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Az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen a gazdaság igényeinek megfelelô képzettséggel rendelkezô munkaerô biztosításához, az információs társadalom által megkövetelt ismeretek és készségek
megszerzését is biztosító oktatási és képzési rendszer kialakításához. A szakképzés és a felsôoktatás fizikai infrastruktúrájának korszerûsítése a képzési rendszer modernizációját célzó fejlesztések megvalósíthatóságának, fenntarthatóságának és hosszú távú sikerességének elôfeltétele.
A versenyképességnek további kulcseleme a munkaerô egészségi állapota. A népesség rossz egészségi állapota jelentôsen csökkenti a munkaerô foglalkoztathatóságát, magas inaktivitáshoz és a munkával töltött életszakasz megrövidüléséhez vezet. Ezért a munkaerô aktívabbá és versenyképesebbé tételének ugyancsak fontos prioritása az egészség és a
munkaképesség javítása és megôrzése. Ami a beruházásokat illeti, a tervezett akcióknak arra kell irányulniuk, hogy
jelentôsen javítsák az egészségügyi ellátás hatékonyságát, különösen a fejlôdésben elmaradott térségekben. Ezeknek az
akcióknak lehetôvé kell tenniük azt is, hogy a rendszer jobban megfeleljen a dolgozók komoly munkaegészségügyi problémáinak, és hatékonyan járuljon hozzá az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés tekintetében fennálló regionális egyenlôtlenségek kezeléséhez.
A munkaerô-piaci részvétel a társadalmi beilleszkedés elôsegítésének, a társadalmi kirekesztôdés és a szegénység
megelôzésének fontos eszköze. Ezért a társadalmi kirekesztôdés leküzdésének a munkaerôpiacra jutás megkönnyítésén, az embereknek a munka világába való visszasegítésén kell alapulnia. A munka világába való bekapcsolódás a jövedelem mellett a társadalmi kohézió megteremtését és megôrzését is szolgálja. Ugyanakkor a foglalkoztatás mellett, a sajátos képzési igényû emberek kirekesztôdése elleni küzdelemben fontos, hogy az igényeikhez illeszkedô képzési programok induljanak, valamint elérhetôvé váljanak az oktatásban való sikeres részvételt akadályozó körülmények megváltoztatását segítô szociális szolgáltatások.
A fiatalok munkanélkülivé válásának és a munkaerôpiacról való kiszorulásának megelôzése érdekében erôfeszítéseket kell
tenni az iskolai lemorzsolódás megakadályozására, az oktatásba és képzésbe való visszatérés ösztönzésére. Ebben az öszszefüggésben a fô figyelmet azoknak a gyermekeknek és fiataloknak a támogatására kell fordítani, akik halmozottan hátrányos helyzetû családokban élnek, valamint az állami gondoskodást igényelô fiatalokra. Az egyenlô hozzáférés elômozdítása során kezelni kell az oktatási hátrányokat, és ennek érdekében az oktatási rendszert alkalmassá kell tenni
arra, hogy hatékonyabban megfeleljen a gyermekek és különösen a társadalmi kirekesztôdés veszélyének leginkább kitett, illetve az elmaradottabb térségekben élô gyermekek igényeinek. Ugyanakkor különleges figyelmet kapnak az iskolai
lemorzsolódás megelôzését célzó tevékenységek is.
A társadalom leghátrányosabb helyzetû csoportjai (szakképzetlenek, fogyatékos emberek, roma kisebbséghez tartozók,
hajléktalanok, hátrányos helyzetû térségekben élôk, szenvedélybetegek, börtönviseltek, feltételesen szabadlábra helyezettek) munkaerôpiacra való belépésének vagy visszatérésének segítéséhez olyan átfogó megközelítés szükséges,
amely figyelembe veszi a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetbôl fakadó problémák összetettségét, halmozódását. A
foglalkoztathatóság javítását szolgáló programokat a komplex, többelemû támogatás biztosítása érdekében személyre
szabott segítô szolgáltatásokkal kell összekapcsolni.
A szociális támogató szolgáltatások javítása szintén kulcsfontosságú a munka világából kiszorultak és a társadalmi
kirekesztôdés veszélyének kitett emberek részvételi szintjének emelése szempontjából. Az ESZA és ERFA támogatások
kombinálásával, a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzésével és továbbképzésével, valamint a támogató rendszerek, intézmények átfogó fejlesztésével és megerôsítésével a leginkább hátrányos helyzetû, kirekesztett csoportokat megcélzó szolgáltatások hatékonyabbá válnak, javítják a munkaerôpiacra való visszatérésük kilátásait, valamint
csökkentik a regionális munkaerô-piaci egyenlôtlenségeket. Az akciók ezen kívül segítik a bûnmegelôzést a területen dolgozó szakemberek, köztük a pártfogói szolgálat munkatárasainak képzése révén.
A társadalmi-gazdasági helyzetet meghatározó fô tényezôket tekintve, a romák a magyar társadalom leghátrányosabb
helyzetû csoportját alkotják. Ezért a Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programon belül a roma népesség esélyegyenlôségének biztosítása és foglalkoztathatóságának javítása horizontális cél. A romák oktatásban és képzésben,
valamint a munkaerôpiacon való részvételének elômozdítása átfogó megközelítést, és a különféle szolgáltatásokat ötvözô
átfogó támogatást igényel.

II. A program stratégiája
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PROGRAMSZINTÛ INDIKÁTOROK ÉS HATÁSOK

A Program specifikus céljaihoz rendelt mutatók és célok a következôk:
1.

A foglalkoztatási szint emelése

Mutató:

Foglalkoztatási ráta
■
■

2.

A munkaerô versenyképességének javítása

Mutató:

Az oktatásban és képzésben résztvevô 25-64 éves népesség aránya
■
■

3.

Tényadat (2002): 56,2%
Cél (2008):
60,0%

Tényadat (2002): 3,3%
Cél (2008):
4,0%

A társadalmi befogadás elôsegítése

Mutató:

Tartós munkanélküliségi ráta
■
■

Tényadat (2002): 2,6%
Cél (2008):
2,2%

A Program várható hatásainak értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a megvalósításra rendkívül rövid idô áll rendelkezésre. Mindazonáltal a Program keretében támogatandó tevékenységek várhatóan hozzájárulnak az alábbiak eléréséhez:
■

Nô a foglalkoztatottak száma, emelkedik a foglalkoztatottsági ráta.

■

Nô a munkaerô-piaci programokban résztvevôk száma.

■

Javul a fiatalok foglalkoztatási rátája.

■

Nô az Állami Foglalkoztatási Szolgálat közvetítésével elhelyezkedettek aránya.

■

Emelkedik a nôi vállalkozók aránya.

■

Csökken a tartós munkanélküliek aránya, rövidül a munka nélkül töltött idôszak átlagos hossza.

■

Javul az oktatási rendszerbôl kikerülô fiatalok képzettsége.

■

Nô az oktatási programok választéka.

■

Emelkedik a továbbképzésben részt vevô pedagógusok száma.

■

Csökken az iskolarendszerbôl lemorzsolódók száma.

■

Jelentôsen emelkedik a felnôttképzésben/oktatási programokban résztvevô munkavállalók száma.

■

Bôvül a felnôttképzési kapacitás.

■

Javul a munkaerô egészségi állapota.

■

Javul az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások minôsége az elmaradott térségekben.
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III. PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
1. PRIORITÁS: AKTÍV MUNKAERÔ-PIACI INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA
Az aktív munkaerô-piaci intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak foglalkoztathatóságának javításával hozzájárulnak
a foglalkoztatási szint emeléséhez (1. specifikus cél). A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy a munkavállalásra
való felkészítés érdekében fejleszteni kell a munkanélküliek, a munkanélküliséggel fenyegetett és az inaktív emberek szaktudását és ismereteit. A foglalkoztathatóság javításának ezenkívül a munkavállalást segítô eszközök és szolgáltatások is
részét képezik. Ez a prioritás a foglalkoztathatóság mindkét aspektusát magában foglalja: egyrészt támogatja az aktív
munkaerô-piaci programokat, másrészt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások körének bôvítését
szolgálja. A munkaerô-piaci képzési és foglalkoztatási szolgáltatásokat a gazdaság igényeinek megfelelô készségek és ismeretek figyelembevételével kell kialakítani, és ezáltal ezek a szolgáltatások hozzájárulhatnak a munkaerô versenyképességének javításához (2. specifikus cél). Az aktív munkaerô-piaci intézkedések továbbá a hátrányos helyzetû emberek
munkaerôpiacra való belépést is segítik, és ezáltal fontos szerepet játszanak a társadalmi beilleszkedés elôsegítésében is
(3. specifikus cél).
A prioritás céljai a következôk:
■

a munkanélküliség megelôzésének és a munkanélküliek munkaerô-piaci integrációjának elôsegítése;

■

a foglalkoztatási szolgáltatások hatékonyságának javítása, és

■

a nôk munkaerô-piaci részvételének elôsegítése.

A prioritáshoz tartozó intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak – köztük az inaktív nôk – helyzetének javítását szolgálják. A munkanélküliség megelôzése, a munkanélküliek és az inaktívak munkaerô-piaci reintegrációjának elôsegítése érdekében az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak célzott és hatékonyabb segítséget kell nyújtania az álláskeresôknek többek között munkaközvetítéssel, pályaorientációval, tanácsadással. Ezenkívül az ÁFSZ megfelelô munkaerô-piaci képzések
keretében a szükséges tudás és szakismeretek megszerzésének lehetôségét is biztosítania kell.
A Közös foglalkoztatáspolitikai értékelés az egyik fô kihívásként jelöli meg az Állami Foglalkoztatási Szolgálat korszerûsítését és fejlesztését, beleértve a munkaközvetítôi rendszer fejlesztését is. Mindez összhangban áll az (új) Foglalkoztatási
Irányvonalakban foglaltakkal is, amelyek megkövetelik a tagállamoktól munkaerô-piaci intézményeik, különösen foglalkoztatási szolgálataik korszerûsítését és megerôsítését. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának és minôségének javítása érdekében a meglevô szolgáltatási rendszer átfogó fejlesztése szükséges. A fejlesztésnek a módszertan és a kapcsolódó informatikai eszköztár korszerûsítésére egyaránt ki kell terjednie a szolgáltatások – különösen a munkaközvetítés – hatékonyságának javításához. A továbbfejlesztett és kibôvített munkaközvetítôi
rendszernek elô kell segítenie a dolgozók mobilitását hozzájárulva ezáltal a munkaerôhiány és a regionális egyenlôtlenségek kezeléséhez.
A nôk és férfiak esélyegyenlôsége a Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív programok mindegyikének horizontális célkitûzése. Emellett azonban a nôk foglalkoztathatóságának és munkaerô-piaci helyzetének javításához specifikus intézkedések is szükségesek. Családi kötelezettségeik miatt a nôk gyakrabban kényszerülnek arra, hogy hosszabb ideig távol maradjanak a munkaerôpiactól, a munkaerôpiacra való visszatérésüket pedig nehezíti, hogy az inaktivitásban töltött idô
gyakran a munkavégzéshez szükséges munkaképesség, tudás és készségek megkopásához vezet. A munkaerôpiacon kívül töltött idôszak ezenkívül a munkavállalással kapcsolatos motiváció csökkenését is eredményezheti. A nôk munkaerôpiaci részvételének elôsegítése érdekében ez a prioritás olyan tevékenységeket támogat, amelyek célja a nôk foglalkoztathatóságának javítása és vállalkozói készségeinek fejlesztése.
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A nôk nem önkéntes inaktivitásának csökkentése - és ezáltal a munka világából való kirekesztôdés megelôzése – érdekében elô kell segíteni a családi és a munkahelyi kötelességek összehangolását. Ahhoz, hogy a gyermeküket nevelô
vagy más eltartottakról gondoskodó nôknek lehetôségük legyen képzési programokban részt venni, állást vállalni, vagy
vállalkozói tevékenységet folytatni, olyan rugalmas szolgáltatási rendszerekre van szükség, amelyek megfelelnek a
szülôk igényeinek és megfelelô minôségû szolgáltatást nyújtanak az érintett családtagok részére. A munkaadók és a
helyi önkormányzatok szintén hozzájárulhatnak a „családbarát” munkakörnyezet kialakításához többek között azáltal,
hogy lehetôvé teszik a rugalmas munkaidô alkalmazását, illetve családok igényeihez igazodó szolgáltatásokat nyújtanak.
A munkavállalás és a családi élet összehangolásának nehézségei mellett, a nôk horizontális és vertikális szegregációja
szintén korlátozza a nôk és a férfiak esélyegyenlôségét a munkaerôpiacon. Ezzel a kérdéssel az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Programja foglalkozik.
1. Prioritás: Aktív munkaerô-piaci intézkedések támogatása
Strukturális Alapok hozzájárulásának forrása
A prioritás teljes (indikatív) költségvetése
A prioritás részaránya az Operatív Programon belül
A prioritásnak az OP ESZA-forrásaiból való részesedése:

1.1.

ESZA
160,1 M
21,3 %
31,1 %

INTÉZKEDÉS: A MUNKANÉLKÜLISÉG MEGELÔZÉSE ÉS KEZELÉSE

Az intézkedés célja, hogy elôsegítse:
■

a fiatalok munkaerô-piaci beilleszkedését;

■

a munkanélküliek és az inaktívak munkaerôpiacra való visszatérését és tartós beilleszkedését;

■

a munkanélküliség tartóssá válásának megelôzését; és

■

az idôsebb munkavállalók munkaerô-piaci részvételét.

Ez az intézkedés az Állami Foglalkoztatási Szolgálat aktív munkaerô-piaci programjaihoz nyújt közvetlen támogatást. Az intézkedés célcsoportjába - összhangban az új Foglalkoztatási Irányvonalakkal - a munkanélküliek és az inaktívak egyaránt
beletartoznak, különös tekintettel a következô csoportokra: iskolából lemorzsolódott és/vagy munkanélküli fiatalok, munkanélküliek (különösen a tartósan munkanélküliek), a 45 évnél idôsebbek, a vállalkozói tevékenységgel felhagyók.
Az aktív munkaerô-piaci programoknak személyre szabott szolgáltatásokra kell épülniük, igazodva a fenti célcsoportok
specifikus, egyedi igényeihez. A szükségletek felmérése alapján személyre szabott akciótervek kidolgozására kerül sor,
amelyek részét képezi a képzés, a szakmai képzés, az átképzés és egyéb foglalkoztatási szolgáltatások (tanácsadás, pályaorientáció, álláskeresés segítése, munkatapasztalat-szerzés, stb.).
A képzési programokat a tényleges munkaerô-piaci igényeknek megfelelôen kell kialakítani. A célcsoportoknak nyújtott
szolgáltatásoknak és támogatásoknak a tartós munkanélkülivé válás megelôzését és az inaktív (és a vállalkozói tevékenységgel felhagyó) emberek munkaerôpiacra való visszatérését kell szolgálniuk. A tartós eredmények elérése érdekében e
képzési programokat össze kell kapcsolni más munkaerô-piaci szolgáltatásokkal (pl. tanácsadás, munkahely kiválasztás,
próbaidô, stb.). Az idôsebb munkavállalók munkaerô-piaci részvételét is ösztönözni kell, képzettségük és szakismereteik
megújításával, új képzési lehetôségek biztosításával.
Az aktív munkaerô-piaci programok célja, hogy a munkanélküliek részére újrakezdési lehetôséget kínáljanak mielôtt a
munkanélküliként töltött idôszak eléri a fiatalok esetében a hat hónapot, a felnôttek esetében pedig a tizenkét hónapot. A
tartós munkanélküliség megelôzése és sikeres kezelése érdekében tovább kell fejleszteni a munkanélkülivé válás veszélyének korai felismerését lehetôvé tevô szolgáltatásokat.
Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) ismeretek és készségek fejlesztése a célcsoportok mindegyike esetében részét képezheti a munkaerô-piaci programnak.
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Tevékenységek
■

Képzés, ezen belül szakképzés, gyakorlat-orientált képzés, átképzés;

■

Vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése;

■

IKT ismeretek és készségek fejlesztése;

■

Egyéni akciótervek kidolgozása és végrehajtása;

■

Munkatapasztalat-szerzés és bértámogatás;

■

Személyre szabott információs szolgáltatások és pályaorientáció;

■

Foglalkoztatási szolgáltatások, ezen belül munkaközvetítés, álláskeresési támogatás, tanácsadás, pályaorientáció.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Abban az esetben, ha a támogatás kedvezményezettjei vállalkozások, a bértámogatás a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó irányvonalakkal (OJ C 334, 12/12/1995) összhangban adható.

1.2.

INTÉZKEDÉS: AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE

Az intézkedés célja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatások minôségének és hatékonyságának javítása. Az intézkedés a Foglalkoztatási Hivatal, a munkaügyi központok és azok kirendeltségei fejlesztésére irányul, és az
„Állami Foglalkoztatási Szolgálat korszerûsítése” címû PHARE projekt keretében megvalósult fejlesztések folytatását és
kiterjesztését szolgálja.
Az állásközvetítési rendszer hatékonyságának javításához a tanácsadó szolgáltatások és az állás keresést segítô eszközök fejlesztése szükséges. Az állásközvetítési szolgáltatásoknak a munkát keresôk és a munkaadók mind szélesebb köre
számára kell biztosítaniuk a helyi, térségi, regionális munkaerô-keresletre, illetve -kínálatra vonatkozó naprakész információt. Ehhez a munkaügyi központok kirendeltségein integrált elektronikus nyilvántartási és önkiszolgáló számítógépes információs rendszer kialakítása szükséges.
A foglalkoztatási szolgáltatások minôségének javításához szükséges a munkaügyi központok munkatársainak képzése és
továbbképzése. Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási szolgálat ügyfeleinek jelentôs része roma, képzési/átképzési programokkal elô kell segíteni, hogy a munkaügyi központok roma programjainak elôkészítésében és végrehajtásában minél
több roma munkatárs vegyen részt.
A hatékony munkaerô-piaci elemzés fejlesztéséhez szükséges a foglalkoztatás és a munkaerô-kereslet, illetve -kínálat terén várható változások elôrejelzésére szolgáló rendszerek kialakítása és fejlesztése, gazdasági és munkaügyi kutatások,
országos, regionális és helyi munkaerô-piaci és vállalati elôrejelzések készítése. A munkaerô-piaci trendek vizsgálatának
ki kell terjedni annak vizsgálatára is, hogy hogyan hatnak ezek a nôk és férfiak foglalkoztatási helyzetére és esélyegyenlôségére. A munkaerô-kínálat és a munkaerô-kereslet összehangolása érdekében segíteni kell az oktatási és képzô intézmények, valamint a vállalatok közötti információáramlást.
A pályakezdôk és a munkavállalók naprakész munkaerô-piaci információkkal való ellátása érdekében szükséges a pályaorientációs tanácsadó és a képzésre vonatkozó tájékoztató rendszerek fejlesztése. Ez egyúttal azt biztosítja, hogy a foglalkoztatási szolgálat naprakész információval rendelkezzen a különbözô képzési, szakképzési, átképzési programok iránti
igényekrôl, illetve az ilyen programok kínálatáról. A regionális és helyi ifjúsági szolgáltató irodákkal való együttmûködés
kialakításával, az irodák munkatársainak képzésével, munkaerô-piaci ismereteinek, tájékozottságának bôvítésével
lehetôvé válik a jelenleginél kiterjedtebb szolgáltatási rendszer kialakítása. Ugyancsak ösztönözni kell a foglalkoztatási
szolgálat, illetve a vállalatok és a helyi önkormányzatok és más helyi (köztük civil) szervezetek közötti együttmûködést.
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat képzési programjainak és szolgáltatásainak fejlesztéséhez, hatékonyságának és
minôségének javításához megfelelô minôségbiztosítási rendszer kidolgozása és bevezetése is szükséges.
Tevékenységek
■

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak képzése és továbbképzése, ezen belül az információs és
kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos képzése;

■

A munkaközvetítés kiterjesztése és hatékonyságának bôvítése;

■

A helyi és regionális munkaerô-keresletrôl és -kínálatról tájékoztató információs rendszer kifejlesztése;

■

Önkiszolgáló számítógépes információs rendszer felállítása a munkaügyi központokban, kirendeltségeken;

■

A munkaerô-kereslet és -kínálat változásait elôrejelzô rendszerek kialakítása;

■

Az oktatási és képzési intézmények és a vállalatok közötti információáramlás segítése;

■

A képzési keresletrôl és kínálatról tájékoztató információs rendszer kialakítása;

■

A regionális és helyi együttmûködés szorosabbá tétele a vállalatokkal, nem kormányzati szervezetekkel és más
szolgáltatókkal;

■

Minôségbiztosítási rendszer kidolgozása az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által indított képzési programokhoz
és szolgáltatásokhoz.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások, hanem az államháztartás alrendszeréhez tartozó intézmények. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés 87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

1.3.

INTÉZKEDÉS: A NÔK MUNKAERÔ-PIACI RÉSZVÉTELÉNEK TÁMOGATÁSA, A MUNKA
ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE

Az intézkedés célja, hogy elômozdítsa a nôk munkaerô-piaci részvételét a képzés és a vállalkozóvá válás támogatásával,
valamint a munka és a családi élet összehangolásának elôsegítésével.
Az intézkedés a nôk munkavállalási lehetôségeinek bôvítéshez mind a munkaerô-kereslet, mind a munkaerô-kínálat oldaláról hozzá kíván járulni. Egyrészrôl a nôk foglalkoztathatóságának javításával, másrészrôl a szociális szolgáltatások
bôvítésén és fejlesztésén keresztül új foglalkoztatási lehetôségek nyújtásával. Ez utóbbi egyúttal a szolgáltatási szektor
foglalkoztatási potenciáljának jobb kihasználásához is hozzájárul.
A munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megôrzését és megújítását képzési, távoktatási programok, foglalkoztatási szolgáltatások és tanácsadás nyújtásán keresztül kell biztosítani. A vállalkozóvá és önfoglalkoztató válás szintén támogatható tanácsadási szolgáltatásokkal és a vállalkozói készségek fejlesztésével. A nôk vállalkozóvá válásának segítése tekintetében törekedni kell a szolgáltató szektor nyújtotta lehetôségek kihasználására.
A kisgyermekes (vagy más hozzátartozó otthoni gondozását ellátó) nôk képzésben való részvételének, illetve munkavállalásának, vagy vállalkozói tevékenységének feltétele, hogy megfelelô a gondozási szolgáltatások álljanak rendelkezésre.
Ezért támogatás nyújtható az ilyen szolgáltatásokhoz is, abban az esetben, ha azok célja, hogy a munkanélküli, vagy inaktív nôk számára megkönnyítsék a munkavállalást, illetve az oktatásban és képzésben való részvételt.
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Tevékenységek
■

képzés, készségfejlesztés, távoktatási programok, stb.;

■

a munkaerô-piaci reintegrációt megkönnyítô, személyre szabott munkaerô-piaci szolgáltatások;

■

a foglalkoztatás támogatása;

■

a vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztését szolgáló, a különbözô képzettségi szintekhez igazodó képzési
programok;

■

a kedvezményezettek gyermekeinek és más eltartott családtagjainak gondozását biztosító rugalmas és alternatív szolgáltatások kidolgozása, létrehozása és mûködtetése;

■

a férfiak és nôk munkahelyi esélyegyenlôségét elôsegítô munkaadói kezdeményezések, a családbarát vállalati
politika, és a nôk számára rugalmas munkaszervezés és karriertervezés támogatása;

■

a helyi önkormányzatok támogatása a helyi szolgáltatások összehangolását biztosító rendszerek kidolgozása és
alkalmazása a munka és a családi élet összeegyeztetése érdekében.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Abban az esetben, ha a támogatás kedvezményezettjei vállalkozások, a bértámogatás a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó irányvonalakkal (OJ C 334, 12/12/1995) összhangban nyújtható.

2. PRIORITÁS: A TÁRSADALMI KIREKESZTÔDÉS ELLENI KÜZDELEM
A MUNKAERÔPIACRA VALÓ BELÉPÉS ELÔSEGÍTÉSÉVEL
A Foglalkoztatási Irányvonalaknak megfelelôen a foglalkoztatás a társadalmi befogadás elômozdításának (3. specifikus
cél) kulcsfontosságú eszköze, a foglalkoztatáspolitika célja pedig a munkaerô-piaci részvétel segítése annak érdekében,
hogy valamennyi munkaképes férfi és nô munkához jusson. A foglalkoztatási ráta emeléséhez (1. specifikus cél) olyan intézkedésekre van szükség, amelyek javítják a hátrányos helyzetû emberek munkavállalási esélyeit és segítik a
munkaerôpiacra való belépést. Mindez olyan átfogó megközelítést feltételez, amely az oktatás és képzés, a foglalkoztatási és szociális támogató szolgáltatások eszközeire egyaránt épít.
Ez a prioritás azokat a kezdeményezéseket támogatja, amelyek célja, hogy javítsák az oktatáshoz, képzéshez és foglalkoztatáshoz való hozzáférést a leghátrányosabb helyzetû emberek, köztük a romák, a fogyatékos emberek, a tartósan munkanélküliek, az alacsony iskolázottságúak, az elmaradott régiókban élôk, a börtönbôl szabadulók számára. A prioritás céljai a következôk:
■

a roma tanulók és a sajátos nevelési igényû gyermekek oktatási hátrányainak megszüntetése
és megelôzése;

■

a munkaerôpiacon hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítása;

■

a társadalmi és munkaerô-piaci integrációt segítô szolgáltatások hatékonyságának javítása a szakemberek képzésével.

Az oktatás kulcsfontosságú eszköz a társadalmi kirekesztôdés megelôzéséhez és a leghátrányosabb helyzetû emberek
munkaerô-piaci integrációjához. Az oktatási hátrányokat jelentôs mértékben az iskolák szelektív és szegregációs gyakorlata okozza, amely már az alapfokú oktatásban is jelentkezik. A szegregáció és az egyenlôtlenségek elsôsorban a roma tanulókat és a sajátos nevelési igényû gyermekeket sújtják, akiknek jóval kevesebb az esélyük az oktatásban való sikeres
részvételre, és ezáltal a sikeres munkaerô-piaci integrációra is.
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Az oktatási hátrányok kezeléséhez és az esélyegyenlôség biztosításához az oktatási rendszerbe olyan mechanizmusokat
kell beépíteni, amelyek biztosítják, hogy az megfeleljen a hátrányos hátterû gyermekek szükségleteinek, és lehetôvé teszik a fiatalok iskolarendszerbôl való lemorzsolódásának megelôzését. A „befogadó” oktatási és képzési rendszer kialakítását az oktatók képzésével, tananyagok és módszerek kidolgozásával, a legjobb gyakorlatok felkutatásával, elterjesztésével, adaptálásával kell elôsegíteni. A hátrányok leküzdése, megelôzése akkor lehet hatékony, ha már a korai életkorban
megkezdôdik, ezért ezek a tevékenységek az iskola elôtti és az alapfokú oktatásra koncentrálnak (kiegészítve a ROP 4.1
intézkedésének keretében folytatott tevékenységeket).
Tekintettel arra, hogy a magyar oktatási rendszer erôteljesen decentralizált és a helyi önkormányzatok erôs befolyással
rendelkeznek az iskolák mûködésére, az oktatásban való részvétellel összefüggô diszkrimináció és szegregáció leküzdéséhez a helyi döntéshozók képzésére is szükség van.
A tartósan munkanélküli és inaktív emberek munkavégzô képessége és kapcsolata a munka világával a munkaerôpiacon
kívül töltött idôszak alatt fokozatosan gyengül. Ennek megfelelôen a munkaerôpiacon hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítását célzó intézkedéseket olyan átfogó megközelítésre kell alapozni, amely figyelembe veszi a társadalmi és gazdasági hátrányokból fakadó problémák összetettségét és halmozódását. Ezeknek az embereknek a
munkaerôpiacra való visszasegítése hosszabb folyamat, amely különféle szolgáltatások – tanácsadás, képzés, támogatott foglalkoztatás, stb. – ötvözésére épülô megközelítést feltételez, és különösen fontos a képzésben és a foglalkoztatásban való részvételre irányuló motiváció erôsítése.
Az ÁFSZ vagy más állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások gyakran nem jutnak el azokhoz az emberekhez, akik tartósan távol vannak a munkaerôpiactól. Ezért ezeknek az embereknek a munkaerô-piaci integrációját a szükségleteikhez és
adottságaikhoz igazodó, ún. „alternatív” foglalkoztatási szolgáltatásokkal és képzési lehetôségekkel kell segíteni.
A szociális támogató szolgáltatások fejlesztése szintén fontos eszköz a munka világából kirekesztôdött, vagy a
kirekesztôdés szempontjából veszélyeztetett emberek munkaerô-piaci részvételének segítésére. A szociális szolgáltatások területén dolgozó szakembereket ezért „érzékenyebbé” kell tenni a társadalomból kirekesztett emberek szükségletei
iránt. Ezt a célt szolgálja a szociális területen dolgozók továbbképzése, a munkaerô-piaci integrációt segítô módszerek kidolgozása, a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek humán erôforrásainak fejlesztése.
A hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiacra való belépésének segítése olyan integrált megközelítést igényel, amelyet nem korlátoznak a különbözô intézményrendszerek határai, hanem figyelembe veszi az emberek hátrányainak öszszetettségét. Ezért ennek a prioritásnak elô kell mozdítania az együttmûködést és a partnerséget a szociális területen
szolgáltatásokat nyújtók között, beleértve az állami és a nem kormányzati szervezeteket és a munkaügyi szervezeteket.
A prioritás minden intézkedésének végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a roma emberek foglalkoztathatóságának javítására, akik a munkaerôpiacra való belépés szempontjából különösen hátrányos helyzetben vannak. A roma népességet a munkanélküliség és a tartós munkanélküliség különlegesen magas aránya jellemzi. Az iskolázottság szintje tekintetében tapasztalható hátrányos helyzetük oka elsôsorban az oktatásban és a képzésben való részvétellel összefüggô
diszkrimináció, a korai iskolaelhagyás, valamint az inter-kulturális oktatás megfelelô módszertanának és tapasztalatainak
hiánya. Munkalehetôségeik bôvítését az is nehezíti, hogy a roma népesség jelentôs része elmaradott, a környékbeli városok munkaerôpiacától elzárt kistelepüléseken koncentrálódik. A különféle hátrányok halmozódása rávilágít arra, hogy a romák foglalkoztatási esélyeinek javítása és lehetôségeinek bôvítése különbözô szolgáltatások összekapcsolásán alapuló, átfogó megközelítést igényel. Foglalkoztathatóságuk javításához ösztönözni kell az oktatásban és képzésben való részvételüket, meg kell elôzni az lemorzsolódást, és a lemorzsolódott fiatalokat vissza kell segíteni az oktatásba és képzésbe.
A prioritáshoz kapcsolódó intézkedéseket kiegészítik a Regionális Fejlesztés Operatív Program intézkedései is, amelyek a
szociális gazdaság fejlesztésével új munkalehetôségek létrehozását, valamint a helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket
támogatják. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pedig a munkaerô-piaci diszkrimináció különféle formáinak felszámolására irányuló innovatív megközelítések kidolgozását és kipróbálását támogatja.
2. Prioritás: A társadalmi kirekesztôdés leküzdése a munkaerôpiacra jutás elôsegítésével
Strukturális Alapok hozzájárulásának forrása:
A prioritás teljes (indikatív) költségvetése:
A prioritás részaránya az Operatív Programon belül:
A prioritásnak az OP ESZA-forrásaiból való részesedése:

ESZA
87.0 M
11.6 %
16.9 %
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INTÉZKEDÉS: HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK ESÉLYEGYENLÔSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN

2.1.

Az intézkedés fô célja a hátrányos helyzetû – különösen a roma, illetve a sajátos nevelési igényû – tanulók esélyegyenlôségének biztosítása, a sikeres munkaerô-piaci integráció megalapozása. Ennek érdekében az intézkedés elôsegíti:
■

az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás megelôzését;

■

a hátrányos helyzetû, különösen a roma és a különleges oktatási igényû tanulók oktatásához szükséges „befogadó” oktatási gyakorlatok kialakítását a munkaerô-piaci esélyek és a társadalmi beilleszkedés elômozdítása érdekében;

■

a szegregáció felszámolását a közoktatási rendszerben és a nem diszkriminatív oktatási gyakorlatok elterjesztését.

Ezek a célok összhangban vannak a Lisszaboni Stratégiával, valamint a magyar Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiájával (lásd: IV. Fejezet, 3.2 pont).
Az intézkedés elsôsorban az iskola elôtti és az alapfokú oktatás fejlesztését szolgálja (ISCED 0,1,2 és 3), befogadó oktatási módszerek kidolgozását és elterjesztését támogatva. A „befogadó oktatás” célja egyrészt az oktatásban való részvétellel összefüggô diszkriminációt és egyenlôtlenségek megszüntetése, másrészt az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás
megelôzése korai beavatkozással.
Az intézkedés végrehajtása két egymásra épülô komponensen keresztül valósul meg. Az elsô komponens támogatja a pedagógusok képzését és azokat a továbbképzô tanfolyamokat, amelyek célja, hogy a pedagógusok megszerezhessék a hátrányos helyzetû tanulók eredményes oktatásához szükséges kompetenciákat, és felkészítsék ôket a befogadó oktatási
módszerek alkalmazására. A támogatható tevékenységek köre kiterjed a pedagógusok képzéséhez szükséges tananyagok és módszerek kidolgozására is. A diszkriminatív gyakorlatok megelôzése és felszámolása érdekében az inter-kulturális
oktatással kapcsolatos képzésnek és a tudatosság növelésére irányuló tevékenységeknek a döntéshozókat (például a helyi önkormányzatok szintjén) és az oktatási rendszer más szereplôit is el kell érniük. A lemorzsolódás problémájának kezeléséhez olyan új megközelítéseket kell kidolgozni, amelyek lehetôvé teszik a lemorzsolódás veszélyének korai felismerését és megelôzését. Az elsô komponens tehát összességében azt a célt szolgálja, hogy megalapozza a befogadó oktatási programok helyi szintû megvalósítását.
Az intézkedés második komponense az egyes intézmények szintjén támogatja a befogadó oktatási programok adaptálását és végrehajtását, elôsegítve, hogy ezek az intézmények rendelkezzenek az elsô komponens keretében kidolgozott
programok végrehajtásához szükséges pedagógiai és módszertani eszközökkel és kapacitásokkal. Az intézkedés végrehajtása során különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetû régiókban és kistelepüléseken mûködô iskolák támogatására.
Tevékenységek
■

A pedagógusképzés tananyagának és módszertanának kidolgozása;

■

Tanítók és szakértôk továbbképzése a befogadó oktatással és az inter-kulturális oktatással összefüggô témákban;

■

Helyi döntéshozók képzése és a tudatosság növelése;

■

Új módszerek kidolgozása a korai iskolaelhagyás megelôzésére és a lemorzsolódás veszélyének korai felismerésére;

■

A befogadó oktatással kapcsolatos sikeres gyakorlatok feltárása és elterjesztése szakmai és tematikus hálózatok létrehozásával és módszertani adatbank létrehozásával;

■

Az integrált oktatás modelljeinek adaptálása és megvalósítása az egyes intézmények szintjén.
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Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások, hanem az állami költségvetés alrendszeréhez tartozó intézmények. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés 87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

2.2.

INTÉZKEDÉS: A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELÔMOZDÍTÁSA A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ
SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL

Az intézkedés célja:
■

a hátrányos helyzetû emberek társadalmi beilleszkedését segítô szolgáltatások hatékonyságának növelése a
szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek képzésével;

■

a munka és a családi élet összehangolását segítô gondozási szolgáltatások minôségének javítása;

■

a szociális és munkaügyi szolgálatok közötti együttmûködés erôsítése.

Az intézkedés a hátrányos helyzetû embereknek – köztük a romáknak, a szegényeknek, a társadalmi kirekesztôdés szempontjából veszélyeztetett fiataloknak, a hátrányos helyzetû családoknak, a gyermeküket egyedül nevelô szülôknek, a tartósan munkanélkülieknek, a fogyatékos embereknek, a szenvedélybetegeknek, a pszichiátriai betegeknek, a börtönbôl
szabadulóknak, a hajléktalanoknak és az állami gondozásból kikerülô fiataloknak – szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szakembereinek képzését támogatja. Ezenkívül a képzések támogatása kiterjedhet a gyermekek vagy más eltartott családtag gondozását biztosító szolgáltatásokra is. Az állami és nem kormányzati szolgáltató szervezetek szakembereinek képzése egyaránt támogatható.
A támogatható képzések körébe tartozik azoknak az ismereteknek az oktatása, amelyek a hátrányos helyzetû emberek
munkaerôpiacra történô visszasegítéséhez szükségesek és amelyek azt a célt szolgálják, hogy a szociális támogató szolgáltatások a klienseknek ne csak az elsôdleges szükségleteit elégítsék ki, hanem egyúttal felkészítsék, és képessé tegyék
ôket arra, hogy beilleszkedjenek a munkaerôpiacra és/vagy a képzésbe.
Mindez egyúttal erôsíti az ágazatközi és a szakmaközi együttmûködést is, mindenek elôtt a szociális szektor és a munkaügyi szolgálatok között, és lehetôvé teszi, hogy ezek a szolgáltatások átfogóbb, személyre szabottabb – és ezáltal hatékonyabb – megközelítésére épüljenek. Az intézkedésnek részét képezi a bûnmegelôzés, különösen a feltételesen szabadultakkal foglalkozó szolgálatok területén dolgozó szakemberek képzése is.
„A nôk munkaerô-piaci részvételének elômozdítása, a munka és a családi élet összeegyeztetése” címû 1.3. intézkedést
kiegészítve jelen intézkedés támogatja a gyermekek és más eltartottak gondozását célzó szolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzését is, a szolgáltatások színvonalának emelése, a munka és a családi élet összeegyeztetésének elôsegítése
érdekében.
A szakmai ismereteket és képességeket nyújtó képzés mellett az intézkedés keretében támogathatók a szociális szektorhoz kapcsolódó általános képzések is, beleértve az információs és kommunikációs technológiák használatához kapcsolódó képzéseket is.
Tevékenységek
■

A szakmai ismereteket és a szaktudást bôvítô, az új módszerek és megközelítések átvételét segítô képzés;

■

A pszichológiai segítségnyújtással, a szupervízióval, a konfliktuskezeléssel és a mediációval kapcsolatos képzések;

■

A más szolgáltató szervezetekkel (pl. a munkaügyi szolgálattal) való együttmûködés segítése;

■

Képzési tervek készítése, beleértve az igények felmérését, a tananyagok és a módszertan kidolgozását;
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■

A hátrányos helyzetû emberek munkaerô-piaci integrációját segítô szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok feltárása és elterjesztése;

■

A bûnmegelôzés területén dolgozó szakemberek, köztük a pártfogó felügyelôk képzése;

■

A munka és a családi élet összehangolását segítô gondozói szolgáltatásokban dolgozó szakemberek
képzése;

■

Információs és kommunikációs technológiai ismeretek fejlesztése.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés
87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

2.3.

INTÉZKEDÉS:
JAVÍTÁSA

A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ EMBEREK, KÖZTÜK A ROMÁK FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK

Az intézkedés célja a munkaerôpiacról kirekesztôdött emberek integrációjának elôsegítése, foglalkoztathatóságuk javításával. Az támogatható tevékenységek a leghátrányosabb helyzetû emberek, köztük a romák, a (16-25 éves) képzetlen fiatalok, a korai iskolaelhagyók, az Idôsebb munkavállalók, a fogyatékos emberek, a szenvedélybetegek, a fogvatartottak,
az alacsony iskolázottságú munkanélküliek, a hátrányos helyzetû régiókban élôk munkaerô-piaci helyzetének javítására
irányulnak. Az intézkedés a bevált, sikeres módszerek elterjesztését szolgálja, beleértve az Országos Foglalkoztatási Alapítvány által, illetve és a PHARE projektek keretében kidolgozott és kipróbált módszereket.
Az állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások gyakran nem érik el a leghátrányosabb helyzetûeket, illetve nem tudják
teljes mértékben kielégíteni ezen célcsoportok sajátos szükségleteit. Ezért a munka világától elszakadt munkanélküli és
inaktív embereket gyakran csak „alternatív” foglalkoztatási szolgáltatásokkal és egyéni körülményeikre szabott képzési
lehetôségekkel lehet ténylegesen elérni. Az intézkedés ezért a nem állami szervezetek, valamint az oktatás, a képzés és
a szociális szolgáltatások területén tevékenykedô más helyi szereplôk kezdeményezéseit támogatja, ösztönözve a helyi
szervezetek (nem állami szervezetek, vállalatok, helyi önkormányzatok) közötti együttmûködést.
A leghátrányosabb helyzetûek esetében a foglalkoztathatóság javítását olyan átfogó megközelítésre kell alapozni, amely
a tevékenységek széles körét, így a képzés, a tanácsadás és a foglalkoztatás eszközeit ötvözi az elsôdleges munkaerôpiacra való beilleszkedés segítése érdekében. E tevékenységek kiterjednek az egyéni akciótervek kidolgozására és végrehajtására, az egyes projekt központi elemét pedig a gyakorlat-orientált képzés és tanácsadás jelenti.
A romák esélyegyenlôségének biztosítása és foglalkoztathatóságának javítása az Operatív Program horizontális célkitûzése. Ennek megfelelôen az intézkedés végrehajtása során megfelelô kiválasztási eljárások kialakításával törekedni kell arra, hogy a támogatott projektekben minél több roma ember vegyen részt. Az intézkedés keretében támogatott „alternatív” képzési programok új lehetôségeket kínálnak az iskolarendszerû oktatásból lemorzsolódott roma fiataloknak ahhoz,
hogy a szükségleteik és körülményeik figyelembevételével kialakított képzések keretében folytathassák tanulmányaikat.
A tartósan munkanélküliek és az alacsony iskolázottságúak munkaerô-piaci integrációját megkönnyítô alternatív foglalkoztatási szolgáltatások is elsôsorban a roma népességet célozzák.
A PHARE projektek tapasztalatai azt mutatják, hogy ahhoz, hogy a nem állami szervezetek képesek legyenek a támogatások felhasználására és a projektek sikeres végrehajtására, meg kell erôsíteni a projektfejlesztési és projektmegvalósítási kapacitásaikat. Ezért ennek az intézkedésnek a végrehajtása során különleges hangsúlyt kell helyezni a potenciális
pályázók képzésére, segíteni kell a projektek kidolgozását, folyamatos támogatást és tanácsadást kell biztosítani a projekteken dolgozóknak, meg kell könnyíteni az együttmûködést a különbözô helyi szereplôk között. A szociális és munkaügyi szolgáltatások javítása érdekében megfelelô minôségbiztosítási rendszert kell kidolgozni és bevezetni az e területen
mûködô szervezetek számára.
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Tevékenységek
■
Foglalkoztatással és munkatapasztalat-szerzéssel összefüggô szakmai képzés;
■

Alacsony iskolázottságú emberek képzése az alapképzettség megszerzése érdekében, és a szakmai képzéshez
vezetô utak kijelölése;

■

Információs és kommunikációs technológiai képzés, különös tekintettel a fogyatékos emberekre;

■

Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások, beleértve a tanácsadást, a szociális támogató szolgáltatásokat, az álláskereséshez nyújtott segítséget, stb;

■

Az egyéni igények és lehetôségek felmérése, egyéni akciótervek kidolgozása;

■

A fogyatékos emberek foglalkoztatását megkönnyítô alternatív megközelítések és módszerek bevezetése;

■

A fogvatartottak és börtönbôl szabadulók oktatása és képzése;

■

A projektmegvalósító szervezetek munkatársainak képzése, a partnerség és az együttmûködés megerôsítése a
végrehajtásban résztvevô szervezetek között;

■

Specifikus minôségbiztosítási rendszerek adaptálása és bevezetése a képzés és a foglalkoztatás területén
mûködô szervezetek számára.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Ha a támogatás kedvezményezettjei vállalkozások, a foglalkoztatási támogatás a foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó irányvonalakkal (OJ C 334, 12/12/1995) összhangban adható.

3. PRIORITÁS: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA
ÉS AZ ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA
Az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának elterjesztése és a munkaerô alkalmazkodóképességének fejlesztése jelentôs mértékben hozzájárul az Operatív Program céljainak eléréséhez. A munkaerô-piaci igényeknek megfelelô tudás és
kompetenciák megszerzése, az egész életen át tartó tanulás megalapozása kulcsfontosságú a munkaerô versenyképességének javítása és a tudásalapú társadalom igényeinek kielégítése szempontjából (2. specifikus cél). A munkaerôpiac
igényeinek megfelelni képes, hatékony és rugalmas oktatási és képzési rendszer hosszú távon hozzájárul a foglalkoztatás
szintjének emeléséhez, (1. specifikus cél), és ezenkívül az oktatás és a képzés az egyenlôtlenségek kezelésének és a társadalmi befogadás elômozdításának eszköze is (3. specifikus cél).
A prioritáshoz kapcsolódó fejlesztések az oktatás és a képzés számos különbözô szintjére és formájára kiterjednek, így az
alapfokú és a középfokú oktatásra, a szakképzésre, a felsôfokú szakképzésre, a felsôoktatásra és a felnôttképzésre. A prioritás céljai a következôk:
■

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése;

■

Az oktatás és képzés és a gazdaság közötti kapcsolatok erôsítése;

■

A munkaerô alkalmazkodóképességének javítása a felnôttképzés támogatásával.

Ezek a célok összhangban vannak az új Foglalkoztatási Irányvonalakkal, amely felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzák
ki és hajtsák végre az egész életen át tartó tanulás stratégiáját. E stratégiának többek között az oktatási és képzési rendszerek minôségének és hatékonyságának javítására kell irányulna, elôsegítve, hogy az emberek megszerezhessék mindazokat az ismereteket, amelyeket a tudásalapú társadalom megkövetel a munkavállalóktól, és amelyek lehetôvé teszik a
szakmai elômenetelt, csökkentik a munkaerô-kínálat és –kereslet közötti eltérést és a szûk keresztmetszeteket. Az irány-
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vonalak hangsúlyozzák továbbá a humán erôforrások fejlesztésébe és a felnôttképzésbe történô befektetések növelését,
a termelékenység, a versenyképesség és az idôsebb munkavállalók aktivitásának elômozdítása érdekében.
Az oktatásnak és a képzésnek a piaci igényekhez való alkalmazkodását, az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatok
erôsítését, az oktatás minôségének javítását, a képzés és a szakképzés hatékonyságának javítását már a Közös foglalkoztatáspolitikai értékelés (JAP) is hangsúlyos célkitûzésként jelölte meg a magyar foglalkoztatás- és humánerôforrásfejlesztési politikák számára.
Az Operatív Program a következô területeken támogatja ezeket a célokat:
■

az alapkészségek és kompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszertani és pedagógiai alapok
megteremtése;

■

a szakképzés rendszerének fejlesztése annak érdekében, hogy az megfeleljen a gazdaság igényeinek;

■

A felsôoktatás alkalmazkodásának segítése a tudásalapú társadalom és a változó gazdasági igények támasztotta követelményekhez;

■

A felnôttképzés támogatása, beleértve a munkahelyi képzések és a vállalkozói készségek fejlesztését szolgáló
képzések támogatását.

Az iskolarendszerû oktatás elsô szakaszában biztosítani kell, hogy a fiatalok megszerezzék az alapismereteket (írás-olvasás, számolás), valamint azokat a készségeket és kompetenciákat (információs és kommunikációs technológiai ismeretek, idegen nyelvtudás, életpálya-építéshez szükséges készségek, stb.), amely megfelel a munkaerôpiac igényeinek, és
amelyek megkönnyítik számukra a munkaerôpiacra való beilleszkedést. Mindehhez az alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásához és elsajátításához kapcsolódó pedagógiai eszközök átfogó fejlesztése és egységes bevezetése szükséges, beleértve az új pedagógiai programok, tananyagok kidolgozását, a pedagógusok és az oktatási intézmények
vezetôinek továbbképzését, a megfelelô minôségbiztosítási rendszerek kifejlesztését.
A magyar szakoktatási és képzési rendszer átfogó fejlesztéséhez elsôsorban a munkaadói igényeknek jobban megfelelô
képzési programok kidolgozása és egységes bevezetése szükséges. A szakképzés és a munkaerôpiac közötti kapcsolatok erôsítése érdekében a prioritás hozzájárul:
■

az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) kompetencia-alapú megközelítésen alapuló továbbfejlesztéséhez, valamint
az új képzési struktúrához illeszkedô, gyakorlat-orientált képzési programok kidolgozásához;

■

az új programok egységes bevezetéséhez szükséges szervezeti feltételek és humán erôforrások megteremtéséhez. Ennek érdekében integrált (több szakmacsoportot átfogó) képzési központok hálózata jön létre, és ezzel
egyidejûleg az igazgatási és oktatói személyzet továbbképzése is megvalósul.

A tudásalapú társadalomban a magasan képzett munkaerô iránti növekvô igények kielégítése érdekében a felsôoktatásnak jobban és gyorsabban kell alkalmazkodnia a társadalmi-gazdasági változásokhoz. A programnak ez a prioritása e cél
elérése érdekében támogatja a kereslethez igazodó továbbképzési és átképzési lehetôségek kialakítását – az egész életen át tartó tanulás kontextusába illeszkedve -, valamint a Bolognai Folyamat céljaival összhangban álló felsôfokú képesítési és szakmai fokozatok kidolgozását és bevezetését.
A munkaerô-kereslet és -kínálata közötti eltérés csökkentése érdekében növelni kell a képzésben résztvevô munkavállalók számát, valamint több és jobb lehetôséget kell kínálni a munkavállalók részére szakmai ismereteik fejlesztésére. Ezért
ez a prioritáshoz kapcsolódóan támogatható egyrészt a vállalati igényeinek megfelelô felnôttképzés – beleértve a munkahelyi képzést is -, másrészt pedig a felnôttképzés rendszerének fejlesztése. A felnôttképzési tevékenységek kiegészítik a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretében támogatandó beruházásokat, és hozzájárulnak azok
eredményességéhez.
A munkaerô versenyképességének javítása és a változó technológiai igényekhez való alkalmazkodásának megkönnyítése érdekében nélkülözhetetlen a dolgozók munkahelyhez kötôdô szakismereteinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás megfelelô kereteinek kialakítása. A munkahelyteremtô beruházásokkal összefüggô
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és a vállalati versenyképesség javítását célzó képzések fontos szerepet játszanak mind a munkavállalók, mind a vállalatok alkalmazkodóképességének javításában.
Tekintettel a mikro-, valamint a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) foglalkoztatási potenciáljára, e vállalkozások versenyképességének és alkalmazkodóképességének javítása stratégiai fontossággal bír a foglalkoztatás bôvítése szempontjából. Tekintettel arra, hogy a KKV-k fejlôdését nagymértékben befolyásolja vezetôik és alkalmazottaik képzettsége és
szaktudása, támogatás nyújtható a vállalkozáshoz szükséges ismeretek – köztük az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos ismeretek (IKT), a korszerû vállalatvezetési, valamint az EU-val összefüggô ismeretek – elsajátítását és fejlesztését szolgáló általános képzési programokhoz.
Ezenkívül a KKV-k versenyképességének javítását más operatív programok is támogatják, így a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) és a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP). Az esetleges átfedések elkerülése végett a HEFOP KKV-kra irányuló tevékenységei az IKT, vállalatvezetési vagy uniós ismereteket nyújtó általános képzési
programokra korlátozódnak, míg a ROP a régiók munkaerô-piaci igényeihez igazodó szakmai (specifikus) képzést támogatja. A GVOP a hatékony vállalatirányítás megszervezéséhez szükséges alapvetô információkat nyújtó szolgáltatásokat
és a konzultációs szolgáltatásokat támogatja; ezek a szolgáltatásokat a HEFOP keretében nem támogathatók (a részleteket lásd: IV. Fejezet, 3.4).
A jelen prioritás által támogatott tevékenységek hatékonyságának növelése érdekében a 4. prioritás 4.1. intézkedése támogatja az oktatási infrastruktúra fejlesztését.
3. Prioritás: Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása
A Strukturális Alapok hozzájárulásának forrása:
A prioritás teljes (indikatív) költségvetése:
A prioritás részaránya az Operatív Programon belül:
A prioritásnak az OP ESZA forrásaiból való részesedése:

3.1.

ESZA
229.3 M
30.6 %
44.6 %

INTÉZKEDÉS: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Az alapkészségek és kompetenciák alapozzák meg az egész életen át tartó tanulást, a sikeres munkaerô-piaci beilleszkedést és részvételt. Ezért ez az intézkedésnek e készségek, kompetenciák és képességek fejlesztését támogatja az iskola
elôtti és az iskolai oktatásban a pedagógusok és oktatási szakértôk szakmai továbbképzésével, elôsegítve a kompetencia-alapú oktatás és képzés kialakítását. Az alapfokú oktatás korai szakaszai különösen fontos szerepet töltenek be az
alapkészségek és kompetenciák fejlesztésében. Ezért az iskolarendszerû képzés fejlesztésével elô kell segíteni, hogy az
képes legyen biztosítani e készségek és kompetenciák hatékonyabb oktatását és elsajátítását.
Az intézkedés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, kompetenciák és képességek oktatásának és elsajátításának folyamatát egyrészt a kompetencia-alapú oktatáshoz szükséges eszközök fejlesztésével kívánja elômozdítani, másrészt azzal, hogy támogatja az egyes iskolákat az ilyen programok sikeres végrehajtásához szükséges pedagógiai és módszertani feltételek megteremtésében.
Az intézkedés támogatást nyújt:
■

az iskola elôtti és az alapfokú képzés szintjén (ISCED 0, 1 és 2) az alapvetô készségek és képességek (írás, olvasás, számolás), a szociális kompetenciák, az általános IKT készségek és az alapvetô életpálya-építési kompetenciák fejlesztéséhez;

■

középfokon (ISCED 3) pedig az alapkészségek, továbbá az idegennyelvi kommunikációs készségek, az IKTismeretek és a munkaerô-piacon hasznosítható életpálya-építési készségek továbbfejlesztéséhez.

Az intézkedés két fô komponensbôl áll, amelyek teljes mértékben illeszkednek Magyarország közelmúltban elfogadott Középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégiájának fô irányvonalaihoz (lásd IV. Fejezet, 3.2 pont).

III . Prioritások és intézkedések

69

Az intézkedés elsô komponense a pedagógusok és oktatási szakértôk szakmai továbbképzésére irányul, azzal a céllal,
hogy a kompetencia-alapú oktatási módszerek sikeres alkalmazását és végrehajtását biztosítsa. Magában foglalja továbbá az új tananyagok, oktatási programcsomagok, valamint az oktatók továbbképzéséhez pedagógiai és oktatási módszerek, tananyagok kidolgozását és bevezetését. Mindezek a kompetencia-alapú oktatás alap- és középfokú oktatásban való alkalmazásának alapfeltételeit jelentik. Az oktatás minôségének javításához szükség van továbbá a vezetési ismeretek
fejlesztésére, valamint az oktatási szakértôk és intézményvezetôk minôségbiztosítási módszerekkel és tevékenységekkel
kapcsolatos képzésére. Az intézkedés keretében sor kerül továbbá a környezeti oktatással összefüggô új módszerek és
tananyagok kidolgozására is.
A második komponens az egyes oktatási intézmények szintjén támogatja a kompetencia-alapú oktatási koncepció megvalósítását. Ez magában foglalja az 1. komponens keretében kidolgozott oktatási programok és módszerek adaptálását az
egyes intézmények sajátosságainak és a helyi igényeknek megfelelôen. Az új megközelítések adaptálása és megvalósítása érdekében támogatni kell az iskolák intézményfejlesztését, valamint a kompetencia-alapú oktatáshoz kapcsolódó célirányos mérési és minôségbiztosítási módszerek bevezetését is.
Az intézkedés célcsoportját a pedagógusok és más oktatási szakemberek, az oktatási és képzési intézmények vezetôi,
igazgatást és fenntartást végzô dolgozói, valamint a tanulók alkotják.
Tevékenységek
■

Az oktató-továbbképzés tananyagainak és programjainak kidolgozása.

■

Az oktatók szakmai felkészítése a készség- és kompetencia-alapú oktatásra.

■

A készségek és kompetenciák fejlesztésével összefüggô tantervek, oktatási programcsomagok, oktatási anyagok és módszerek kidolgozása.

■

Az oktatási és képzési intézmények igazgatási dolgozói, az iskolafenntartók, köztük az intézkedés végrehajtásáért felelôs tanácsadó testületek és szakértôk felkészítése.

■

Az új programok és módszerek adaptálása és megvalósítása.

■

A kompetencia-alapú oktatáshoz kapcsolódó új értékelési és mérési módszerek kidolgozása és bevezetése.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés keretében adott támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások. Ezért a támogatás az EK Szerzôdés 87
(1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

3.2.

INTÉZKEDÉS: A SZAKKÉPZÉS TARTALMI, MÓDSZERTANI ÉS SZERKEZETI FEJLESZTÉSE

Az intézkedés a szakoktatási és képzési rendszert fejlesztését szolgálja, növelve annak rugalmasságát és elôsegítve, hogy
képes legyen a munkaerô-piaci igényekhez való alkalmazkodásra a fiataloknak az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésére.
Az intézkedés specifikus céljai a következôk:
■

az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) hatékonyságának javtása,

■

moduláris képzési rendszer kidolgozása és bevezetése, és

■

integrált szakképzô központok felállítása a helyi munkaerô-piaci igényekhez való igazodás érdekében.
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Az intézkedés két komponensbôl áll. Az elsô komponens elômozdítja az OKJ felülvizsgálatát, mint az egész életen át tartó tanulás rugalmas és megfelelô kerete kifejlesztésének kulcsfontosságú eszközét. Jelenleg az OKJ több mint 800 szakmai képesítést tartalmaz. A képesítések magas száma gátolja a képzési programok tartalmának átláthatóságát és folyamatos aktualizálását. Ezért a fejlesztés magában foglalja a képesítéseknek szisztematikus felülvizsgálatát és elemzését,
valamint a moduláris szakképzési rendszer követelményeinek meghatározását. A felülvizsgálat a rendszer egészére kiterjed, a moduláris képzés kidolgozása pedig legalább két szakmacsoportban megvalósul. A két kiválasztott szakmacsoport
(gépészet, kereskedelem, marketing és üzleti adminisztráció) a szakképesítések jelentôs részét (egyötödét) foglalja magába, és a tanulók mintegy ötven százalékát érinti.
A kompetencia-alapú képzési egységek (modulok) új képesítéseket eredményeznek, amelyek kritériumait és tartalmát a
foglalkozás-elemzések alapján kell meghatározni. A képesítések meghatározása a munkaadók képviselôivel folytatott konzultációk keretében történik. A folyamat eredményeként csökkenteni kell a képesítések számát és felül kell vizsgálni az
ún. „szatellit” képesítéseket. Az új képesítési szerkezet a képesítések új „hierarchiáját” hozza létre. Mindez a Koppenhágai Folyamattal összhangban megkönnyíti:
■

a karrier-utak kijelölését,

■

a tudás elôzetes felmérését,

■

a képzésbôl a munkába való átmenetet és a visszatérést a képzésbe,

■

az átláthatóságot,

■

a felsôoktatás kredit-rendszeréhez való kapcsolódást,

■

az iskolarendszerû, az iskolán kívüli és az informális tanulás közötti szakadék áthidalását.

A második komponens a szakképzés fragmentált intézményrendszerének átalakítására irányul. Célja elsôsorban az, hogy
biztosítsa a megfelelô koordinációt a regionális és helyi szintû szakképzési kínálat tekintetében összesen 16 (mindegyik
NUTS II régióban 2, plusz a fôvárosban 2) „integrált szakképzô központ” létrehozásával a meglevô intézményekre (ISCED
2, 3 és 4 szintû intézmények, amelyek közül néhány ISCED 5 szintû tevékenységet is folytathat) támaszkodva. Az egyes
integrált központokat egy adott régió 6-8 szakképzô intézményét összekapcsoló hálózatként kell létrehozni. Az intézmények közül az egyik „vezetô intézményként” mûködik, és ellátja az összes tevékenység koordinálását, tutorálását, átfogó
orientálását és felügyeletét. Az egyes központok mûködési területéhez korlátozott számú (legfeljebb négy) szomszédos
NUTS III régió fog tartozni, de a központok nem fedik le a NUTS II régiók teljes területét.
Ezen új központok keretében a képzô intézmények szorosan együttmûködnek egymással, együttmûködési megállapodások alapján kialakított igazgatási rendszer keretében. Az új intézmények hozzá fognak járulni a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô képzési kínálat kialakításához és kiterjesztéséhez, valamint a kisebb intézmények hatékonyabb mûködéséhez. Ezekben a központokban a moduláris képzési rendszer újonnan (az intézkedés elsô komponensének keretében) kifejlesztett programjai kerülnek bevezetésre. A fejlesztés szakaszainak megfelelô ütemezésével, biztosítani kell a zökkenômentes és gyors végrehajtást. A 2004-2006-os programozási idôszakban a Strukturális Alapok támogatásával a szakképzési rendszer egészének fejlesztésére irányuló stratégia elsô szakasza valósul meg. Hosszabb távon az integrált intézményi mûködés koncepciójának folyamatos kiterjesztése a rendszer egészében megvalósul, azáltal, hogy a jövôben további
integrált képzô központok jönnek létre.
Az intézkedés célcsoportjait az intézményvezetôk, a tanácsadók, a szakképzô és felsôoktatási intézmények oktatói és hallgatói alkotják (a felsôfokú képesítések esetében a vállalati gyakorlati képzésben résztvevô oktatókról, a szakképzô intézmények fenntartóinak képviselôirôl, a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett tanulókról és családjaikról, a szociális partnerekrôl és a gazdasági kamarák képviselôirôl van szó).
Tevékenységek
■

A modulok, a részképesítések és szakképesítések rendszerének kidolgozása;

■

Az OKJ hatékonyságának javítását célzó javaslatok kidolgozása;
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■

Oktatási anyagok összeállítása a pálya-orientációban és tanácsadásban, a szakmai alapképzésben és továbbképzésben, a gyakorlat-orientált felsôfokú oktatásban, valamint az oktatók képzésében résztvevô képzôközpontok számára;

■

Pályaválasztási tanácsadás, pálya-orientáció (marketing tevékenység a szülôk és a diákok felé);

■

Tanárok, tutorok, oktatók felkészítése arra, hogy a diákokat korrepetálással és tanácsadással segítsék;

■

Intézményi kapcsolatok teremtése a szakképzô intézmények és a gazdasági kamarák, fenntartók és szociális
partnerek között;

■

Továbbképzés a regionális központok fenntartói, oktatási menedzserek, tanácsadók és a vállalati képzésben
résztvevô oktatók számára.

Kapcsolódás más intézkedésekhez: Az integrált szakképzô központok infrastrukturális beruházásaihoz a 4.1. intézkedés
nyújt támogatást. A 3.1. intézkedés keretében kidolgozandó kompetencia-alapú képzési formák az integrált képzôközpontokban is bevezethetôk lesznek. A felsôfokú (ISCED 5) képesítések moduláris rendszerének kidolgozását a 3.3. intézkedés (felsôoktatás) egészíti ki.
Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások, hanem az állami költségvetés alrendszeréhez tartozó intézmények. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés 87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

3.3.

INTÉZKEDÉS: A FELSÔOKTATÁS SZERKEZETÉNEK ÉS TARTALMÁNAK FEJLESZTÉSE

Az intézkedés a felsôoktatásnak a tudásalapú társadalom és a gazdaság változó igényeihez való alkalmazkodását segíti
elô. Különösen a felsôoktatás (ISCED 5-ös szint) szerkezetének és tartalmának fejlesztésére koncentrál, célja
■

a társadalmi-gazdasági környezet igényeihez való alkalmazkodás elômozdítása,

■

a továbbtanulási és átképzési kínálat kialakítása,

■

a tudományos/szakmai fokozatok EU-kompatibilitásának biztosítása (a Bolognai Folyamat elveinek
megfelelôen).

Az intézkedés három komponensbôl áll. Az elsô komponens a Bolognai Folyamattal, valamint az Európai Felsôoktatási Térségre való felkészülést szolgáló Magyar Felsôoktatás-fejlesztési Stratégiával összhangban támogatja a felsôoktatási rendszer szerkezetének és tartalmának fejlesztését. Annak érdekében, hogy magas színvonalú, a tömegoktatás igényeinek kielégítésére alkalmas, „lineáris” képzési rendszer jöjjön létre, az intézkedés a felsôfokú szakképzési és BA programokat (a
Master programok kivételével) támogatja, figyelembe véve a munkaerôpiac igényeit. A támogatás tekintetében elsôbbséget élveznek a gazdasági és üzleti oktatás, az informatika, a tanárképzés, a humán és a tudományos oktatás területén
induló programok.
A második komponens az átképzési, továbbképzési programokat és a rövid ciklusú kompetencia képzéseket támogatja,
biztosítva, hogy a felsôoktatásból „nem piacképes” képesítéssel kikerülôk további képesítéseket szerezhessenek, amelyek jobban illeszkednek a munkaerô-piaci igényekhez.
Az intézkedés harmadik komponensének célja egyrészt a felsôoktatási intézmények vezetôinek, tanárainak és kutatóinak
képzése, vezetési készségeinek fejlesztése a minôségközpontú intézményi mûködés javítása és az intézményi
minôségkultúra megteremtése érdekében. Másrészt a komponens támogatja a humán erôforrások fejlesztését és
bôvítését a K+F területén, kiegészítve a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében finanszírozott, K+F tevékenységekkel összefüggô infrastrukturális beruházásokat.
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Az intézkedés az új tananyagok és továbbképzô tanfolyamok kidolgozásának és az intézményrendszer fejlesztésének támogatásával járul hozzá a felsôoktatás képzési kapacitásának átalakításához és továbbfejlesztéséhez.
Az intézkedés célcsoportjába tartoznak a felsôoktatási intézmények, azok hallgatói, tanárai, kutatói és vezetôi, valamint
szakmai szervezetek, kamarák és nem kormányzati szervezetek.
Tevékenységek
■

A jelenleg létezô programok és tananyagok gyakorlat-orientáltabb képzéssé alakítása;

■

Új képzési programok indítása felsôoktatási és BA szinten (a szükséges háttér-tanulmányok kidolgozását is ideértve);

■

Oktatási anyagok kidolgozása;

■

A munkaerôpiacon nem versenyképes képzettséggel rendelkezô dolgozók átképzése és továbbtanulása;

■

Rövid ciklusú kompetencia tanfolyamok kidolgozása és megtartása;

■

Új oktatói képzettséget adó programok lebonyolítása;

■

Az intézményvezetôi tevékenységet támogató módszerek és tananyagok kidolgozása, képzési programok tartása intézményvezetôk számára;

■

A K+F területtel összefüggô tananyag és módszertan kidolgozása, képzés tartása;

■

Oktatói és kutatói állomány képzése (beleértve a minôségbiztosítást, az innováció menedzselést, a projekt-irányítást).

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés
87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

3.4.

INTÉZKEDÉS: A MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ ÉS A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK

Az intézkedés célja, hogy javítsa a cégek alkalmazkodóképességét és versenyképességét, azáltal, hogy támogatja:
■

a beruházással és technológiai változással összefüggô képzéseket, valamint

■

a vállalakozói és menedzseri képességekkel összefüggô képzéseket.

Az intézkedés két komponensbôl áll. Mindkét komponens fô célcsoportját a munkavállalók (foglalkoztatottak) alkotják, beleértve a vállalkozások alkalmazottait és vezetôit is.
Az elsô komponens a munkahelyteremtô beruházásokkal összefüggô képzést és a munkahelyi képzést támogatja. A képzés tartalmát és szerkezetét a beruházások igényeihez igazodva, a munkaadók igényeivel összhangban kell kidolgozni. Az
új technológiák alkalmazását segítô képzések szintén támogathatók.
A második komponens a KKV-khoz kapcsolódó képzési tevékenységeket támogatja. A KKV-k versenyképességét és növekedési lehetôségeit erôsen befolyásolja a szaktudás, a stratégiai gondolkodás, az innovációra való nyitottság. A magyar kis- és közepes vállalkozások esetében gyakran hiányoznak a vállalkozások sikeres mûködtetéséhez szükséges ismeretek és készségek. Ezért a vállalatok versenyképességének megerôsítése érdekében olyan képzési programokra van
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szükség, amelyek alkalmat nyújtanak a KKV-k vezetôi és alkalmazottai számára, hogy bôvítsék vállalkozói és vezetôi ismereteiket és készségeiket.
Az EU-hoz való csatlakozást követô idôszakban különösen nagy jelentôsége lesz annak, hogy a vállalkozások képesek legyenek megfelelôen alkalmazkodni az európai piac változó feltételeihez és új kihívásaihoz. Az információs társadalommal
kapcsolatban jelentkezô új elvárásoknak való megfelelés ugyancsak fontos kihívást jelent a KKV-k számára. Az alkalmazkodóképesség javításához olyan képzési programokra van szükség, amelyek elôsegítik a vezetôk és alkalmazottak elektronikus gazdaságban való sikeres részvételhez és az információs technológiai eszközök alkalmazásához szükséges tudásának és ismereteinek bôvítését. A KKV-k alkalmazkodóképességének erôsítését ezen kívül a munkahelyi egészséggel és
biztonsággal kapcsolatos képzésekkel is elô kell segíteni.
Ez az intézkedés többek között a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott beruházásokhoz
kapcsolódó képzéseket is támogatja. A két program közötti koordináció kialakítására vonatkozó rendelkezéseket a program-kiegészítô dokumentum tartalmazza.
Tevékenységek
■

Vállalati képzés,

■

A munkahelyteremtô beruházásokkal és az új technológiák használatával összefüggô képzés,

■

Létszámleépítéssel fenyegetett munkavállalók képzése és átképzése,

■

A vállalkozói és vezetôi ismeretek és készségek fejlesztése,

■

Uniós ismeretekkel kapcsolatos képzés KKV-k számára,

■

IKT képzés KKV-k számára, ideértve az elektronikus gazdaságban való részvétellel összefüggô ismereteket is,

■

A munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos képzés, tanfolyamok, tanácsadó és tájékoztató szolgáltatások kis- és közepes vállalkozások számára,

■

Helyi munkaerô-kereslet és -kínálat felmérése, képzési igények feltárása.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Ennek az intézkedésnek a keretében a képzési támogatás az EK Szerzôdés képzési támogatásról rendelkezô 87 és 88. cikkének alkalmazására vonatkozó közösségi rendelettel (OJ L 10, 13/01/2001) összhangban adható.

3.5.

INTÉZKEDÉS: A FELNÔTTKÉPZÉS RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Az intézkedés a felnôttképzés rendszerének fejlesztésével (rendszerek és struktúrák fejlesztése típusú tevékenységek, pl.
képzôk képzése, új tananyagok kidolgozása, stb.) bôvíti és javítja az egész életen át tartó tanulás lehetôségeit. Az intézkedés része a távoktatás tananyagainak és módszertanának fejlesztése is, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy a képzési
kínálat tartalma megfelelôen alkalmazkodjon a folyamatosan változó kereslethez.
A felnôttképzési rendszer fejlesztésének részeként bôvülni fog a Regionális Képzô Központok tevékenységi köre, és ennek
eredményeként ezek a központok a jelenleginél szélesebb körû szolgáltatásokat nyújtanak majd, különösen az elmaradott
régiókban. Ehhez el kell érni, hogy a közmûvelôdési intézmények már létezô hálózata nagyobb szerepet vállaljon a felnôttoktatásban és -képzésben.
A támogatható tevékenységek magukban foglalják moduláris programok, képzési anyagok kidolgozását, munkaelemzési
eljárások (DACUM) végrehajtását, szakemberek és a felnôttoktatásban résztvevô oktatók képzését, valamint a távtanulás módszertanának továbbfejlesztését, képzések lebonyolítását.
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A hátrányos helyzetû emberek (köztük az alacsony képzettségû dolgozók, az idôsebb munkavállalók, a fogyatékos emberek, a nôk, az elmaradott régiókban élôk) képzéshez való hozzáférésének megkönnyítése érdekében az intézkedés támogatja az ezen célcsoportok különleges igényeihez igazított tananyagok és képzési módszerek kidolgozását.
Tevékenységek
■

Képzôk képzése,

■

Új módszerek és tananyagok kidolgozása és bevezetése a felnôttoktatásban,

■
■

Moduláris programok, tananyagok és vizsgakövetelmények kidolgozása,
Munkaelemzési eljárások kidolgozása,

■

A távoktatást támogató tananyagok és módszerek kidolgozása,

■

A Regionális Képzô Központok tevékenységi körének és képzési kínálatának bôvítése,

■

A képzéshez való hozzáférés megkönnyítése az elmaradott régiókban,

■

A különleges igényû célcsoportok igényeihez igazított felnôttképzési módszertan kidolgozása.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Ezen intézkedés keretében a képzési támogatás az EK Szerzôdés képzési támogatásról rendelkezô 87 és 88. cikkének alkalmazására vonatkozó közösségi rendelettel (OJ L 10, 13/01/2001) összhangban nyújtható.

4.

PRIORITÁS: AZ OKTATÁS, A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EGÉSZ
SÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával ez a prioritás a program keretében megvalósuló humánerôforrásfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket finanszírozza. A prioritás alapvetô célja az Európai
Szociális Alapból finanszírozott humánerôforrás-fejlesztési intézkedések hatékonyságának növelésére. A prioritás keretében megvalósuló beruházások egyrészt az érintett régiók strukturális alkalmazkodását segítik elô, másrészt csökkentik a
regionális egyenlôtlenségeket a munkaerô-piaci részvételt segítô szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. Az infrastrukturális beruházások azon intézmények fejlesztését szolgálják, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaerô
megfelelô szaktudással, készségekkel, munka végzô képességgel rendelkezzen, javítják a munkavállalók egészségi állapotát, és elôsegítik a társadalmi beilleszkedést.
A prioritás specifikus céljai a következôk:
■

az oktatás és képzés infrastruktúrájának javítása és a területi egyenlôtlenségek csökkentése;

■

a társadalmi befogadást elôsegítô szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése;

■

az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrája regionális egyenlôtlenségeinek csökkentése.

A gazdaság változásaihoz folyamatosan alkalmazkodni képes, hatékony oktatási és képzési rendszer meghatározó szerepet játszik a régiók strukturális alkalmazkodásának segítésében. Magyarországon a legújabb munkaerô-piaci folyamatok
azt mutatják, hogy a munkaerôpiacon a strukturális átalakulás újabb idôszaka kezdôdött meg: csökken a képzetlen
munkaerôt igénylô munkahelyek száma, miközben a magasan képzett munkaerôt igénylô munkahelyek száma nô. Az alacsony foglalkoztatási és magas inaktivitási szint ellenére egyes foglalkozásokban és egyes régiókban munkaerôhiány tapasztalható. A munkaerôhiányt elsôsorban a munkaerô-kínálat és -kereslet közötti eltérés okozza, illetve az, hogy a
pályakezdô fiatalok gyakran nem rendelkeznek a munkaadók által igényelt gyakorlati szakmai készségekkel.
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Ebbôl következôen a humánerôforrás-fejlesztés területén az egyik legfontosabb kihívást az oktatás és a munkaerôpiac közötti kapcsolatok erôsítése, valamint az egész életen át tartó tanulás megfelelô és rugalmas kereteinek kialakítása jelenti, összhangban a Közös foglalkoztatáspolitikai értékelés (JAP) következtetéseivel, amelyek az oktatási és képzési rendszer hatékonyságának javítását kiemelt prioritásként jelölték meg. E tekintetben a szakképzés és a felsôoktatás (beleértve az e-oktatást is) tartalmának és szerkezetének fejlesztése különösen fontos szerepet tölt be. A tartalmi fejlesztések hatékonyságának maximalizálása érdekében a szakképzés és a felsôoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése is
szükséges. Az infrastrukturális fejlesztéseknek a gyakorlat-orientált képzés számára megfelelô környezet kialakítására kell
irányulniuk, egyúttal csökkentve a hozzáférés terén mutatkozó egyenlôtlenségeket is. Az e-Európa 2005 Akciótervvel
összhangban a fejlesztések eredményeként a már meglevô egyetemközi szélessávú lehetôségek a „házon belüli” IThálózatokkal egészülnek ki, technológiailag semleges fejlesztések keretében.
A szociális szolgáltatások területén jelentôs hiányosságok tapasztalhatók a hátrányos helyzetû emberek munkaerô-piaci
részvételét segítô szolgáltatások hozzáférhetôsége és minôsége tekintetében. Egyrészt szükség van olyan szolgáltatásokra, amelyek lehetôvé teszik a munka és a családi élet összeegyeztetését, ami a férfiak és a nôk munkaerô-piaci esélyegyenlôségének elôfeltétele. A nôk munkaerô-piaci részvételének ösztönzése érdekében ez a prioritás támogatja a gyermekgondozási szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését.
Másrészt a leghátrányosabb helyzetûek, mindenek elôtt a fogyatékos emberek és a hajléktalanok munkaerô-piaci integrációját segítô, nappali gondozást biztosító szolgáltatásokhoz megfelelô eszközökre van szükség. Az ilyen szolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése az ESZA-típusú tevékenységek infrastrukturális feltételeinek megteremtését és javítását
szolgálják, a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében.
Ezen túlmenôen a prioritás támogatja az ország leghátrányosabb helyzetû régióiban az egészségügyi beruházásokat. A
modern és hatékony egészségügyi ellátási, diagnosztikai, szûrô, terápiás és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása hozzájárul a munkaképes korú lakosság egy jelentôs része munkavégzô képességének helyreállításához és
továbbfejlesztéséhez. Ezenkívül csökkenti a munkából egészségügyi okok miatti hiányzás idôtartamát, és katalizáló szerepet tölt be a kiegyensúlyozottabb regionális fejlôdés elôsegítésében. A területileg vagy szociálisan hátrányos helyzetû
csoportok korai szûrése (mobil szûrése) hozzájárul e népességcsoportok aktivitásának megôrzéséhez.
Az egészségügyi szolgáltatók IT felszereltségének fejlesztése hozzájárulhat a rendelkezésre álló kapacitások földrajzilag
optimális kihasználásához, valamint az adott régióban az egyes intézményeken belüli és az intézmények közötti integrált
rendszer létrehozásával. Egy modellprojekt keretében a fejlesztés ki fog terjedni az ellátásokat nyújtó szervezetek közötti
interaktív kapcsolat mûködtetésére, és a telemedicina-programra, amely nemcsak a hatékonyabb eszközkihasználást segíti, hanem a betegek kezelését is hatékonyabbá teszi.
4. Prioritás : Az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer
infrastruktúrájának fejlesztése
Strukturális Alapok hozzájárulásának forrása:
A prioritás teljes (indikatív) költségvetése:
A prioritás részaránya az Operatív Programon belül:
A prioritásnak az OP ESZA forrásaiból való részesedése:

4.1.

ERFA
236.5 M
31.5 %
100 %

INTÉZKEDÉS: AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

Az intézkedés a célja az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása. Az intézkedés keretében a középfokú (kistérségi szintû integrált szakmai képzô központok – ISCED 3,4) és a felsôoktatási (ISCED 5) intézmények kaphatnak támogatást. Az infrastrukturális beruházások szorosan kapcsolódnak a 3.2. és 3.3. intézkedések keretében támogatott ESZA-típusú tevékenységekhez.
Az intézkedés elsô komponense a szakképzô intézmények infrastruktúrájának fejlesztését támogatja, kiegészítve a szakképzés strukturális fejlesztését szolgáló 3.2. intézkedés („A szakképzés tartalmának, módszertanának és szerkezetének
fejlesztése”) keretében megvalósított ESZA tevékenységeket.
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A meglévô intézmények bázisán létrejövô 16 integrált szakképzô központ célja, hogy biztosítsa a regionális és helyi szintû szakképzési kínálat hatékonyabb koordinációját. Ezek az integrált képzési központok a moduláris és gyakorlat-orientált
szakmai képzés bázisát jelentik, amelyek megfelelô minôségi képzési kínálatot biztosítanak az érintett régiók számára.
Ezzel egyidejûleg a 4.1. intézkedés elsô komponense a térségi integrált szakképzô központok infrastrukturális fejlesztését
támogatja, megfelelô fizikai környezetet biztosítva a gyakorlat-orientált, moduláris képzések megvalósításához. A komponens keretében legfeljebb 16 képzôközpont kaphat támogatást, beleértve az épületek bôvítését és felújítását, tanmûhelyek létrehozását az érintett intézmények új képzési kínálatának megfelelôen. A fizikai infrastruktúra fejlesztése különbözô
eszközök beszerzésével is kiegészülhet. Figyelembe véve, hogy a szakképzés szerkezetének és tartalmának fejlesztése
Magyarország összes régiójára kiterjed, ezen komponens esetében ugyanezt a megközelítést kell alkalmazni.
A második komponens a felsôoktatási intézmények infrastruktúráinak fejlesztését célozza, kiegészítve a 3.3. intézkedés
(„A felsôfokú képzési rendszer szerkezetének és tartalmának fejlesztése”) keretében zajló felsôfokú szakképzés és a felsôoktatáson belüli BA szintû gyakorlat-orientált képzések fejlesztését. A komponens keretében támogatható tevékenységek köre kiterjed a felsôoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére, a magas színvonalú oktatás és szolgáltatások megfelelô feltételeinek megteremtése érdekében.
Az elmúlt évtizedben a felsôoktatásban résztvevôk száma megháromszorozódott (részletesen lásd II. Fejezet, 2.2.1 pontjában). A felsôoktatás hallgatói létszámának növekedésével párhuzamosan azonban nem került sor a felsôoktatás infrastruktúrájának fejlesztésére, különösen a Budapesten kívül mûködô egyetemek esetében. Ennek következtében nagy szükség van a létezô infrastruktúra bôvítésére és fejlesztésére, új létesítmények létrehozására, beleértve a „tanulásra alkalmas terek” létesítését is. Az újonnan létrehozandó tanulóterek magukban foglalják a gyakorlat-orientált oktatási, képzési
és tanulási tereket és a szélesebb közösséget kiszolgáló egységeket is (pl. könyvtárakat). Az infrastrukturális beruházások célja továbbá az akadálymenetesítés annak érdekében, hogy egyenlô hozzáférési lehetôséget biztosítsanak mindenki számára, különös tekintettel a fogyatékos emberekre.
A fentieken kívül a második komponens magában foglalja a „házon belüli” IT infrastruktúrájának – elsôsorban a felsôoktatási intézményeken belüli, szélessávú hálózatok – fejlesztését is. A komponens keretében a fejlesztések az Európai Bizottságnak A Strukturális Alapok kritériumai és módozatai az elektronikus kommunikáció támogatására címû irányvonalaival összhangban valósulnak meg. A támogatás tekintetében elsôbbséget élveznek a Budapesten kívüli felsôoktatási intézmények és létesítmények.
Tevékenységek
Szakképzô intézmények:
Épületbôvítés és felújítás az elméleti képzés számára megfelelô multifunkcionális létesítmények létrehozása érdekében;

■

■

Épületbôvítés és felújítás a gyakorlati képzés számára megfelelô multifunkcionális létesítmények létrehozása érdekében;

■

Eszközbeszerzés a fizikai infrastruktúra fejlesztésének szerves részeként.
Felsôoktatási intézmények:

■

A tanulói terek, ezen belül a gyakorlat-orientált oktatási-képzési terek és a regionális forrásközpontok bôvítése;

■

Az egyetemeken belüli IT hálózatok fejlesztése;

■

A meglévô épületek, épületrészek akadálymentesítése;

■

Eszközbeszerzés a fizikai infrastruktúra fejlesztésének szerves részeként.

Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés
87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.
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INTÉZKEDÉS: A TÁRSADALMI BEFOGADÁST TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
FEJLESZTÉSE

Az intézkedés célja a nappali szociális gondozást nyújtó szolgáltatások fejlesztésének támogatása a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésével, a szolgáltatások minôségének és a hátrányos helyzetû emberek társadalmi befogadására irányuló erôfeszítések hatékonyságának javítása érdekében. Az intézkedés szorosan kapcsolódik a HEFOP és a ROP
egyes intézkedéseihez, kiegészíti azokat. A 4.2. intézkedés keretében támogatott infrastrukturális beruházások a 2.2. intézkedés ESZA-típusú tevékenységeihez is kapcsolódnak.
Az intézkedés két komponensbôl áll, az egyik a gyermekgondozási szolgáltatások fejlesztésére koncentrál, a másik a hajléktalanok és a fogyatékos emberek nappali gondozását biztosító szolgáltatásokat támogatja.
A napközbeni gyermekgondozási szolgáltatások létrehozása a nagyobb településeken – fôleg az ilyen szolgáltatásokat jelenleg nélkülözô tízezernél több lakosú városokban, valamint a kistérségi központokban – fontos szerepet tölthet be a munka és a családi élet összeegyeztetésének elôsegítésében, és ezáltal hozzájárul a nôk munkaerô-piaci (re)integrációjához.
Jelenleg a hozzáférhetô gyermekgondozási szolgáltatások hiánya ezekben a térségekben gátolja a nôk foglalkoztatásban
való részvételét.
Az intézkedés elsô komponense kiegészíti a ROP keretében támogatott fejlesztéseket, amelyek az oktatási rendszer fejlesztését szolgálják. A 4.2. intézkedés keretében a három évesnél fiatalabb gyermekek bölcsôdei ellátásának fejlesztése
támogatható, míg a ROP a 3-6 éves gyermekek óvodai ellátásához kapcsolódó beruházásokat finanszírozza.
A másik két célcsoport, nevezetesen a hajléktalanok és a fogyatékos emberek nappali gondozását ellátó szolgáltatások
támogatását az a tény indokolja, hogy mindkét csoport hátrányos helyzetben van a munkaerôpiacon. Ahhoz, hogy ezek
a szolgáltatások hozzájáruljanak a hajléktalanok és a fogyatékos emberek munkaerô-piaci integrációjához és képzésben
való részvételéhez, a támogató szolgáltatások jelenlegi hálózatát tovább kell fejleszteni.
A hajléktalanok nappali gondozását biztosító szolgáltatások hálózata rossz minôségû, nincs megfelelô infrastrukturális
háttere, annak ellenére, hogy a nagyobb városokban jelentôs számú hajléktalan ember él. Az ideiglenes hajléktalan-szállások rendszerint csak éjszaka mûködnek, ezért a hajléktalan emberek egész napjukat az utcán kénytelenek tölteni. A nappali ellátást nyújtó szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, azaz a támogató szolgáltatások széles körét nyújtó nappali központok létrehozása elôsegíti a hajléktalan emberek társadalmi befogadását és javítják az ESZA támogatással
mûködô munkaerô-piaci programok hatékonyságát. Az intézkedés kiegészíti a ROP keretében támogatott városrész-rehabilitációs programokat.
A fogyatékos emberek – különösen a kistelepüléseken lakók – számára nincsenek hozzáférhetô szociális szolgáltatások
és munkalehetôségek. A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának elômozdítása érdekében fejleszteni kell a nappali szolgáltatások hálózatát. Ezek a napközi otthonok egyrészt elfoglaltságot biztosítanak a súlyos fogyatékos emberek
számára, másrészt olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek javítják a munkaerôpiacra lépni akaró, illetve arra képes
emberek foglalkoztathatóságát.
Tevékenységek
■

épületek, ingatlanok, helyiségek építése, vásárlása, átalakítása, bôvítése új gondozó intézmények létesítése,
illetve alkalmassá tétele arra, hogy a fogyatékos emberek bejussanak.

Az ingatlanok beszerzése a Strukturális Alapok támogatására való jogosultság tekintetében az 1685/2000/EK rendeletet
módosító 1145/2003/EK rendelet mellékletének 6. pontjában foglalt rendelkezések hatálya alá esik.9
Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei nem vállalkozások. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés
87 (1) cikke értelmében nem minôsül állami támogatásnak.

9

Az Európai Unió Hivatalos Közlönye L 160, 28.6.2003, 48. old.
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INTÉZKEDÉS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE AZ ELMARADOTT RÉGIÓKBAN

Az intézkedés célja:
■

az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése;

■

a munkavégzô képesség gyors helyreállításának érdekében a betegségek megelôzése és korai felismerése, gyógyításának és rehabilitációjának fejlesztése;

■

az egészségi állapota miatt hátrányos helyzetû népesség munkaerô-piaci esélyeinek javítása;

■

a munkafeltételek javítása az elmaradott régiók egészségügyi szektorában, az infrastruktúrafejlesztés és a hozzá kapcsolódó korszerû eszközökkel való ellátottság által.

Az intézkedés az „Egészség Évtizede” Nemzeti Program kiegészítô eleme (ld. Koherencia a nemzeti politikákkal fejezet 3.6
alfejezet).
Az intézkedés leírása
Az ország legelmaradottabb régióiban az egészségügyi szolgáltatásokhoz (pl: szûrés, diagnosztika, rehabilitáció, ápolás)
való hozzáférés nem megfelelôen biztosított. Ez hátráltatja – többek között – az aktív korúak korai halálozásának csökkentését, valamint a munkaképes korú lakosság munka-erôpiaci részvételét.
A rossz egészségi állapot kialakulását befolyásoló szekunder prevenció (szûrés) intézményrendszerének erôsítése magas
szintû, digitális technológiával felszerelt szûrôállomások, diagnosztikai központok létesítését igényli. A hátrányos helyzetû magas rizikójú populáció (pl. roma) részére szûrési akciók indítása szükséges, melyek a civil szervezetekkel való szoros együttmüködésben valósulnak meg.
Az egészségügyi rehabilitáció jelentôsége különösen fontos, mivel nagymértékben hozzájárul az egészségkárosodott
munkaerô képességeinek helyreállításához. (A jelen dokumentum 1.1.6.fejezete tartalmazza az említett régiókban az
egészségi állapot miatti foglalkoztathatóságot, munkateljesítményt befolyásoló egészség-mutatók alakulását. Ezekben a
régiókban a legmagasabb a tízezer munkavállalóra jutó új rokkantak, a nyugdíj korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok valamint az egy jogosultra jutó táppénzes napok száma.) Az említett régiókban azonban jelentôs a hiány a rehabilitáció és
az ápolás területén. Az intézkedés – elsôsorban a kihasználatlan kórházi kapacitások és meglévô épületek felhasználásával a valós szükségleteknek megfelelô átalakításával – a munkaképességet javító új, komplex rehabilitációs központok és
ápolási osztályok infrastrukturális és eszközfeltételeit teremti meg. Ez hozzájárul egyrészt a munkaerô egészségi állapotának javításához, és a munkaerôpiacra történô visszaállításához, másrészt megkönnyíti a hozzátartozók és ápolók munkavállalását.
Az adott régiókban nincsenek olyan szakmai bázisintézetek és központok melyek térségi szemléletû, koordinált és magas
szintû ellátást tudnának biztosítani szakmai hátteret biztosítva a többi szolgáltató számára. Kialakításuk elengedhetetlen,
mert ezek hiánya hátráltatja a erôforrások hatékony felhasználását, az ellátásokhoz való idôben történô hozzáférhetôséget
és az adott lakosság egészségi állapotában történô javulást.
A hozzáférés feltételeit a fenti tevékenységek (prevenció, magas szintû diagnosztika, kezelés, ápolás és rehabilitáció)
komplex összekapcsolása tovább javítja. Ezért kívánatos egy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelô regionális egészségügyi centrum modell létrehozása, mely mintaként szolgálhat annak késôbbi elterjesztéséhez. A modell székhelyéül választott Kelet-Magyarországi nagyvárosi klinika azért is megfelelô, mert a magas szintû szolgáltatások hatósugara így két régiót is lefed a három legelmaradottabb régió közül.
A munkahelyek felújítása és korszerû felszerelése hatással lesz az ágazatban foglalkoztatottak területi mobilitására, illetve a munkaerôhiány csökkentésére. Az intézkedés tehát a három, egészségügyi szempontból is legelmaradottabb régió
egészségügyi intézményeire fókuszál.
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A fejlesztési irányok kiválasztása az egészségi állapot és egyes kapacitásmutatók alapján történt. A területi lehatárolást
a betegellátás progresszív szintjeinek földrajzi elhelyezkedése, valamint az intézmények infrastrukturális állapota befolyásolta. Az intézkedésben növelik a szûrések hatékonyságát, elôsegítik a korszerû szolgáltatáshoz való hozzáférést. Az érintett térségekben pozitív hatása lesz a bázisfunkciók szerepkör megvalósulásának (szolgáltatások igénybevételének koordinálása, gyakorlati képzés és továbbképzés biztosítására).
Támogatható tevékenységek
■

Térségi járó-beteg diagnosztikai, szûrô központ kialakítása;

■

Rehabilitációs és ápolási központok kialakítása;

■

Regionális Egészségcentrum modell-intézmény létrehozása (DEOEC).

A térségi bázisközpontok (járóbeteg diagnosztika, szûrô, rehabilitáció és ápolás) kialakítása -, pályázat útján támogatott
projektek megvalósításával történik. Az intézményeknek a területi funkció ellátására vonatkozóan kötelezôen elôírt szakmai programot kell készíteniük. A Regionális Egészségcentrum modell-intézmény kiválasztása központi kijelölés útján történt.
Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei (lehetséges pályázók) nem vállalkozások, hanem a költségvetés alrendszeréhez tartozó intézmények. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés 87 (1) cikke értelmében nem minôsül
állami támogatásnak.

4.4.

INTÉZKEDÉS:

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS AZ ELMARADOTT RÉGIÓKBAN

Az intézkedés célja
■

az egészségügyi információ gyors és regionális szintû rendelkezésre állásához szükséges informatikai infrastruktúra megteremtése;

■

az egészségügyi vezetôk számára az intézményi irányítás és költség-atékony mûködtetés IT feltételeinek javítása;

■

a beteg-utak lerövidítése révén a munkaképesség gyors visszanyerésének elôsegítése.

Az intézkedés leírása
Az intézkedés a három, egészségügyi szempontból legelmaradottabb magyar régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld
és Dél-Dunántúl) kerül megvalósításra. Ezekben a régiókban az egészségügyi ellátás színvonala az országos átlagtól statisztikailag kimutathatóan elmarad. Fokozottan igaz ez a régiók kistelepülésein, ahol a többszörösen hátrányos helyzetû
lakosság él.
Az egészségügyi ellátás színvonalát, gyorsaságát, az ellátáshoz való hozzáférést jelentôsen befolyásolja az adatokat a
megfelelô helyen és idôben biztosító egészségügyi információrendszer. A régiók egészségügyi intézményeiben jelenleg
elvétve akad ilyen korszerû, integrált modulokból felépülô, belsô információrendszer, és nincs az intézmények között
gyors, megbízható elektronikus információáramlás. Az intézmények közötti információcsere papíralapú, illetve cserélhetô
lemezes elektronikus megoldásokra korlátozódik, ezért az egészségügyi információhoz való hozzáférés lassú és nehézkes.
Ennek következtében rendszeresen elôfordulnak feleslegesen végzett, ismételt vizsgálatok, a betegek pedig felesleges
utazásokra kényszerülnek. Az egészségügyi intézmények költség-hatékony mûködtetését nagymértékben gátolja, hogy a
nem áll a vezetôk rendelkezésére a vezetéshez szükséges mûködési, gazdasági jellegû információ. A problémák megoldására az intézkedés a három régióban létrehoz egy-egy regionális intézményközi egészségügyi információ mintarendszert, és ugyanakkor támogatja a rendszerbe belépô egészségügyi intézmények belsô, intézményi információs rendszerének korszerûsítését is. A késôbbiekben a cél az országos egészségügyi információrendszer kialakítása, a regionális szintû mintarendszerek országos szintû kiterjesztésével.
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Az intézkedés kedvezményezettjei a régió különbözô szintû ellátó intézményeinek (kórházak, rendelôintézetek és háziorvosi szolgálatok) pályáztatás útján kiválasztott önkéntes, nyitott, non-profit társulásai. A pályázók kiválasztása az Európai
Unió eHealth programjainak ’best practise’ ajánlásai szerint fog megtörténni.
Az intézkedés célcsoportja a megnevezett elmaradott régiókban élô, nyertes egészségügyi társulások tagjai, vagy a társulás által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevô egészségügyi ellátók által kiszolgált lakosság, ezen belül
is különösen a többszörösen hátrányos helyzetû, aktív munkavállalói korban lévôk, illetve családtagjaik.
Tevékenységek
Szabványos intézményközi, regionális információrendszer megtervezése és kiépítése (rendszertervezés, eszközbeszerzések, hálózati kapcsolatok kialakítása, eEgészségügyi alkalmazások fejlesztése, telepítése, használatbavétele)
Az egészségügyi szolgáltató intézményeken belüli információ rendszerek modernizálása: hiányzó modulok fejlesztése, a
részrendszerek integrálása, ehhez megfelelô (hardver, szoftver) eszközök beszerzése és hálózatkiépítés
A felhasználók és üzemeltetôk informatikai képzése a kialakuló intézményközi és intézeten belüli rendszerek használatára
A regionális intézményközi információ mintarendszerek fejlesztése (rendszertervezés, adatbázis- és szoftver-fejlesztés,
implementáció) egészségügyi informatikai szabványok alkalmazásával, központi koordináció mellett, közbeszerzési eljárás keretében valósul meg. A fejlesztés keretében a központilag elôírt, illetve az egyes társulások által választott speciális eEgészségügyi szolgáltatások (pl. eKórlap, eKonzultáció, eRecept, telemedicina) valósulnak meg. Ezek a szolgáltatások
a három régióban a társulás tagjai és más egészségügyi intézmények számára is hozzáférhetôek lesznek. A három, régiós információrendszer központi infrastruktúrájának (szerver-farm, munkaállomások, rendszer szoftver, WAN hálózatok)
beszerzése a részletes rendszertervek alapján, központi koordináció mellett, nyílt szállítói versenyben valósul meg. Az
egészségügyi adatok biztonságos kommunikációjához, a digitális aláíráshoz szükséges ’harmadik megbízható fél’ szolgáltatás a Minisztérium ágazati tervének keretében valósul meg, amelyet a tervezett mintarendszerek igénybe vehetnek.
Az intézményen belüli egészségügyi IT fejlesztés, modernizálás megteremti az egészségügyi intézmények költséghatékony mûködtetésének alapfeltételét. Kifejlesztésre kerülnek az intézményben a különféle szakterületek munkájához még hiányzó programmodulok (beleérte a vezetôi információs rendszereket), és az addigi, egymáshoz nem kapcsolódó részrendszerek egységes, közös adatbázisokon nyugvó integrált rendszerré válnak. Az intézményi IT fejlesztések (hardware eszközök, rendszer- és alkalmazói szoftverek, helyi hálózatok) megvalósítása az intézetek egyedi igényei alapján,
központi koordinációval, nyílt versenyben történik meg.
Az intézményközi és az intézeten belüli információrendszer fejlesztés egymás kiegészítô elemei. A régiók társulásai számára kiírt pályázatokban az intézményközi és intézeten belüli fejlesztésekre együtt lehet pályázni. Csak az az intézmény
részesülhet az intézeten belüli fejlesztésben, amelyik a társulás részeként vállalja az intézményközi információrendszer
hosszú távú mûködtetésében való részvételt. A fejlesztések eredményét, a regionális információs rendszert régiónként
legalább 1000 egészségügyi informatikai munkahely fogja elérni.
Az intézményközi és az intézeten belüli információrendszer fejlesztések sikeres bevezetésének záloga a leendô felhasználók informatikai képzése. A két rendszer összes felhasználója oktatást kap a rendszer használatáról, a létrejövô új számítástechnikai munkahelyek dolgozói pedig általános számítástechnikai oktatásban is részesülnek. A rendszereket
üzemeltetô informatikusoknak és rendszergazdáknak is megfelelô képzésben kell részesülniük.
Alkalmazott állami támogatási szabályok
Az intézkedés alapján nyújtható támogatás kedvezményezettjei (lehetséges pályázók) nem vállalkozások, hanem a költségvetés alrendszeréhez tartozó intézmények. Ezért ez a támogatás az EK Szerzôdés 87 (1) cikke értelmében nem minôsül
állami támogatásnak.
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5. PRIORITÁS: TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A technikai segítségnyújtás szerepe az Operatív Programban
A technikai segítségnyújtás támogatja az Operatív Program végrehajtását, azzal a céllal, hogy hatékony végrehajtási módok kialakításával maximalizálja a program hatását. A program hatékony menedzselésének és igazgatásának biztosítása
érdekében a jelen prioritás keretében sorra kerülô tevékenységek kiterjednek a kapacitás kiépítésére és rendelkezésre bocsátására, a hálózatfejlesztésre, a Monitoring Bizottság mûködtetésére, a projektkérelmek elbírálására, tanácsadásra és
útmutatásra, a monitoring eljárásra, a promócióra és reklámra, az értékelésre, az éves jelentések elkészítésére, a partnerkapcsolatok kiépítésére, a kutatásra, a legjobb gyakorlati módszerek tanulmányozására és elterjesztésére.
A prioritás támogatja a horizontális elvek megvalósítását is, információ szolgáltatásával és képzés nyújtásával a végrehajtásban közremûködô fontos szervezetek és testületek tagjai számára. A nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség monitorozása, mint horizontális prioritás, megfelelô irányvonalak és mutatók kidolgozását igényli, továbbá kutatásokat és tanulmányokat, valamint képzési és információs tevékenységeket.
A roma népesség esélyegyenlôségének monitorozását megnehezíti az a tény, hogy a törvény korlátozza az etnikumokra
vonatkozó adatgyûjtést. Mindazonáltal jelen prioritás támogatja a roma népesség esélyegyenlôségének monitorozása során a nemekre lebontott adatok kidolgozását, a vonatkozó adatok gyûjtését és elemzését.
A PHARE projektekkel szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a projektek kidolgozásához nyújtott segítség és támogatás igen lényeges a projektek sikeres végrehajtása szempontjából. Ezért támogatást kapnak a projektszervezôk (köztük a
nem kormányzati szervezetek) kapacitásának megerôsítését, valamint az oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások
terén tevékenykedô helyi szereplôk közötti partnerkapcsolatok és együttmûködés megkönnyítését célzó tevékenységek.
A technikai támogató tevékenységek kiterjednek továbbá a folyamatos és a záró értékelések, valamint a 2007-2013-as
tervidôszak elôkészítésével összefüggô tanulmányok és elemzések készítésére.
5. Prioritás: Technikai segítségnyújtás
Közösségi hozzájárulás forrása:
A prioritás teljes indikatív költségvetése:
A prioritás részaránya az Operatív Programon belül:

ESZA
37.6 M
5.0 %

Az 1784/1999/EK rendelet 6. cikke és az 1145/2003/EK rendelet mellékletének 11. pontja tartalmazza a Technikai segítségnyújtás kiterjedését és korlátait.
Vonatkozó szabályok
A technikai segítségnyújtásra jogosultság részletes szabályait A Strukturális Alapokból történô társfinanszírozásra jogosultság szabályaira vonatkozó 1685/2000/EK rendeletet módosító 1145/2003/EK bizottsági rendelet mellékletének 11.
szabálya tartalmazza. E szabály értelmében egyes, a Program irányításával, végrehajtásával, monitoringjával és
ellenôrzésével összefüggô kiadások csak bizonyos feltételek mellett, és az idézett szabály 2.4 pontja szerint számított és
a Programban rögzített felsô határértéken belül jogosultak támogatásra. Az érintett kiadásfajták, amelyek jogosultságára
az említett Szabály 2.2 pontjában foglalt rendelkezések vonatkoznak, és amelyeket ugyanezen szabály 2.1 pontja sorol fel,
például a következôk:
■

a segítségnyújtás (azaz az érintett program, vagy programok) és a projektek elôkészítésével, kiválasztásával,
felértékelésével és monitoringjával összefüggô kiadások (a menedzseléshez, monitorozáshoz és értékeléshez
szükséges számítógépes rendszerek beszerzésével és telepítésével összefüggô kiadások kivételével);

■

a segítségnyújtás (azaz az érintett program, vagy programok) végrehajtásával összefüggô monitoring bizottsági és albizottsági ülések költsége. Ez a költség tartalmazhatja az e bizottságokban résztvevô szakértôk és más
tagok kiadásait is;

■

a mûködés (projektek) auditálásával és helyszíni ellenôrzésével összefüggô kiadások.

82

III . Prioritások és intézkedések

A monitoring esetében a fent említett Szabály 2.1 pontjában hivatkozott költségek külön intézkedés, vagy alintézkedés
tárgyát képezik a prioritáson belül.
A Strukturális Alapok hozzájárulásának felsô határa
A HEFOP keretében a Strukturális Alapok hozzájárulása a fent említett Szabály 2.1 pontja szerinti kiadásokhoz legfeljebb
11,128.227 euró összegben van korlátozva.
Figyelembe véve az összes Operatív Program számára a „horizontális” követelmények végrehajtásához támogatást
nyújtó KTK „Technikai Segítség”-intézkedésének célját, a 11. Szabály 2.1 pontjában hivatkozott (és a KTK Irányító Hatóságára és magára a Monitoring Bizottságra vonatkozó) költségkategóriák felsô határát a KTK szintjén kell kiszámítani, azaz a KTK teljesítését szolgáló mind az öt Operatív Program összességére nézve. Ezért a fent említett Szabály szerint a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Programra számított felsô határértékbôl egy 2,000.000 eurós, a
Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programra számított felsô határértékbôl pedig egy 350.000 eurós indikatív összeg
lesz betudva a ROP keretében sorra kerülô KTK technikai segítséggel összefüggésben a KTK Irányító Hatóságánál
felmerülô ilyen költségfajták felsô határértékébe. Ez a HEFOP szintjén a következô monitorozandó felsô határértéket jelenti:
HEFOP (1. alintézkedés): 11,28.227 euró – 350.000 euró = 10,778.227 euró.
A 11. Szabály 3. pontja értelmében a technikai segítségnyújtás keretében társfinanszírozható – a 2.1 pontban nem szereplô – tevékenységek (tanulmányok, szemináriumok, tájékoztatás és reklám, értékelés, számítógépes menedzsment, monitoring és értékelô rendszerek beszerzése és telepítése) esetében nincs felsô összeghatár.
A technikai segítségnyújtási prioritás keretében társfinanszírozott tevékenységekre ugyanazok a szabályok – különösen
a közbeszerzési szerzôdések odaítélésére vonatkozó szabályok – érvényesek, mint a Strukturális Alapok által társfinanszírozott összes többi tevékenységre.
A prioritás keretében támogatott technikai segítségnyújtási intézkedések
Jelen szabályokkal összhangban a jelen prioritás alá tartozó tevékenységek végrehajtására az alábbiakban ismertetett két
alintézkedés keretében kerül sor. A prioritás rugalmas menedzselésének biztosítása érdekében mindkét alintézkedés az
ESZA társfinanszírozásával valósul meg. Mindazonáltal a jogosultság nem korlátozódik egyetlen Alapra, hanem kiterjed a
Program egészének igényeire.
1. alintézkedés
A segítségnyújtás menedzselésével, végrehajtásával, monitoringjával és kontrolljával összefüggô tevékenységek, amelyek a 11. Szabály 2.4 pontjában meghatározott felsô határérték hatálya alá esnek, a következôk:
Ezek az alintézkedések azokra a tevékenységekre terjednek ki, amelyek a KTK alapos és hatékony végrehajtásához szükségesek, a 2.1 ponttal összhangban és az 1145/2003/EK bizottsági rendelet 11. szabálya 2. pontjában foglalt rendelkezések szabta korlátok között, nevezetesen:
■

a segítségnyújtás és a mûködés elôkészítése, kiválasztása, felértékelése és monitoringja (a menedzsment, monitoring és értékelô számítógépes rendszer beszerzését és telepítését kivéve). Ezek kiterjedhetnek az e tevékenységek végrehajtásához szükséges szaktudás javítását célzó intézkedésekre, a 11. Pont 2.2 bekezdésében
foglalt rendelkezések szerint.

■

a Program keretében társfinanszírozott projektek elôkészítésével, kiválasztásával, felértékelésével és monitoringjával összefüggô költségek, ideértve a projekt-generáló tevékenységek támogatását is. Mindazonáltal a
Strukturális Alapokból társfinanszírozott akciók elôkészítésével összefüggô költségek az adott intézkedés keretében társfinanszírozott projektköltségek részét képezik;
a Program Monitoring Bizottság (adott esetben albizottságai vagy munkacsoportjai) üléseinek költsége, a fordítási és tolmácsolási költségeket is ideértve. Ez a kiadás magában foglalhatja a szakértôk és más bizottsági tagok költségét is.
a tevékenységek vizsgálata és helyszíni ellenôrzése.

■

■
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A bérköltség csak a 11. szabály 2.2. pontjában foglalt esetekben és feltételek mellett elszámolható.
A fentieknek megfelelôen a jelen alintézkedés keretében társfinanszírozott tevékenységeknek adható ESZA-hozzájárulás
felsô összeghatára 10 778 227 euró.
2. alintézkedés
Kiegészítô technikai segítségnyújtás, amely különösen az alábbiakat foglalja magában:

10

■

A programmal összefüggô jelentések, háttértanulmányok és kutatások.

■

A Strukturális Alapokból származó támogatások hatékony felhasználásával kapcsolatos tanulmányok készítése,
ideértve a program végrehajtása során folyó oktatást és tapasztalatszerzést értékelô tanulmányokat is, a végrehajtás hatékonyabbá tétele és a következô tervidôszak elôkészítése érdekében.

■

Szemináriumok, tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek.

■

Tájékoztatás és információ – a tagállamok által a Strukturális Alapokból kapott támogatással összefüggésben
végrehajtandó tájékoztatási és reklám intézkedésekre vonatkozó 1159/2000/EK bizottsági rendelet10 szerinti információs és reklámtevékenységek támogatása, nevezetesen:
■
a HEFOP honlapjának és adatbázisának létrehozása a potenciális kedvezményezettek számára;
■
információs anyagok, brosúrák, riportok, hírlevelek és projekt gyûjtemények készítése és
terjesztése elsôsorban a „legjobb gyakorlati megoldásokról”, a nagyközönség, valamint
a potenciális és végsô kedvezményezettek számára;
■
tájékoztató események, konferenciák, szemináriumok, vásárok és kiállítások szervezése;
■
a regionális és helyi önkormányzatokat és más illetékes közhatóságokat, szakmai szervezeteket és
üzleti klubokat, gazdasági és szociális partnereket, nem kormányzati (különösen a nôk és férfiak
közötti esélyegyenlôséget és a fenntartható fejlôdést szorgalmazó) szervezeteket, a potenciális
kedvezményezetteket célzó tájékoztatási tevékenység.

■

Információs technológiai monitoring rendszer - a HEFOP Irányító Hatósága és a KTK Irányító Hatósága biztosítani fogja, hogy a KTK és az OP integrált monitoring rendszerének kifejlesztésével, fenntartásával és tökéletesítésével összefüggésben társfinanszírozott tevékenységek megfelelôen összehangoltak és egymást kiegészítô
jellegûek legyenek. Ennek érdekében a jelen intézkedés keretében társfinanszírozott tevékenységek magukban
foglalhatják pl. a következôket:
■

zámítógépes monitoring rendszer telepítése és továbbfejlesztése, a HEFOP intézkedések egyedi
jellemzôinek figyelembe vételével;

■

a HEFOP irányítási tevékenységeinek elômozdításához szükséges sajátos eszközök kifejlesztése.

■

Tolmácsolás, fordítás (a HEFOP végrehajtásában közremûködô partnerek közötti zökkenômentes kapcsolatok és
magas színvonalú együttmûködés biztosítása érdekében a fentebb felsorolt valamennyi tevékenység esetében,
szükség esetén, a HEFOP technikai segítségnyújtási intézkedése keretében finanszírozott tolmácsolási és fordítási szolgáltatást kell igénybe venni);

■

Értékelés;

■

Menedzsment, monitoring és értékelési számítógépes rendszer beszerzése és telepítése.

Az Európai Közösségek Hivatalos Közlönye L 130, 31.5.2000, p. 30.
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ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT)
Az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 18(2)(b) cikke értelmében az Operatív Programok tervezeteinek tartalmazniuk kell a
Szerzôdés 87. cikke szerinti támogatási formáknak való megfelelés ellenôrzéséhez szükséges információt. A Strukturális
Alapok Útmutatójában foglalt terveknek és programdokumentumoknak (1. sz. Bizottsági Munkadokumentum)
megfelelôen ez az információ az egyik szükséges elem ahhoz, hogy a Bizottság egy Operatív Programtervezetet „elfogadhatónak” nyilvánítson.
Ezt az információt ugyanabban a formában kell megadni, amilyenben a jelenlegi tagállamok teszik: minden egyes OP-tervezetnek tartalmaznia kell egy mellékelt táblázatot, amelyet ki kell tölteni, részletezve az egyes intézkedések keretében finanszírozásra kerülô állami támogatási, illetve ad hoc állami támogatási programokat (a program jogcíme, a program
nemzeti állami támogatási száma, a magyar Állami Támogatás Monitoring Iroda jóváhagyó levelének hivatkozásai, a
program idôtartama).

86
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Megjegyzés: Az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 34(1)(g) cikke értelmében rá háruló kötelezettségnek megfelelôen az Irányító Hatóság az állami támogatások fenti táblázatát naprakészen tartja és a táblázat minden változásáról tájékoztatja a
Bizottságot. Új állami támogatás vagy ad hoc támogatás bevezetése a program hivatalos bizottsági döntéssel történô módosítását igényli. A jelen programot jóváhagyó Bizottsági Döntés 4. cikke (állami támogatásra vonatkozó felfüggesztô rendelkezés) azokra az intézkedésekre vonatkozik, amelyek a megfelelô intézkedések alá tartozó állami támogatásokat, vagy
a Bizottság által még nem engedélyezett állami támogatásokat tartalmaznak. Jelen pillanatban ez a cikk a 3.4. (Munkahelyteremtést és vállalkozókészség-fejlesztést támogató képzés) és a 3.5. (A felnôttképzés rendszerének fejlesztése) intézkedésre vonatkozik.
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IV. A STRATÉGIA KOHERENCIÁJA ÉS KONZISZTENCIÁJA
A foglalkoztatáspolitika, az oktatás, a társadalmi beilleszkedés politikája és a humánerôforrás-fejlesztés területére vonatkozó hazai és közösségi stratégiák, illetve irányvonalak szolgálnak alapul a Program stratégiája, célkitûzései, prioritásai
és intézkedései számára. Ez a fejezet leírja a program koherenciáját és megfelelését a legfontosabb szakmapolitikai dokumentumokkal, és bemutatja konzisztenciáját a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, valamint a belsô konzisztenciát a programstratégia és az intézkedések között.
Ez a fejezet az ex ante értékelô csoporttal (lásd: 4. old.) együttmûködésben készült. Az értékelôk vizsgálták a stratégia és
a prioritások „külsô” és „belsô” konzisztenciáját. A külsô konzisztencia azt jelenti, hogy a Program összhangban van a
Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájával és prioritásaival, a belsô konzisztencia viszont a programstratégia és prioritások
helytállóságára és koherenciájára vonatkozik. Az ex ante értékelôk fô következtetéseit az 1.1 és a 4.2 szakasz tartalmazza. Az ex ante értékelést végzô szakértôk e fejezet többi részének tartalmával kapcsolatban is egyetértésüket fejezték ki.

1.

KONZISZTENCIA A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV STRATÉGIÁJÁVAL,
CÉLKITÛZÉSEIVEL ÉS PRIORITÁSAIVAL
11

1.1. AZ OP ÉS AZ NFT KOHERENCIÁJA

Az Operatív Program leírja azt a stratégiát és azokat az intézkedéseket, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) humánerôforrás-fejlesztés területén megfogalmazott célkitûzéseinek elérését szolgálják. E tekintetben a Programnak konzisztensnek kell lennie az NFT stratégiájával és célkitûzéseivel.
A humán erôforrások jobb kihasználása az NFT egyik fô célja. A HEFOP prioritásai és e cél közötti konzisztencia a Program és az NFT közötti megfelelô koherencia biztosításának elôfeltétele. A HEFOP azonban bizonyos módon hozzájárulhat
az NFT két másik céljának, nevezetesen a gazdasági versenyképesség javításának, valamint a jobb környezeti és kiegyensúlyozottabb regionális fejlesztésnek az elômozdításához is. Az alábbi táblázat a HEFOP prioritásai és az NFT céljai közötti összefüggést mutatja.

11

Ezt a fejezetet az ex ante értékelô csoport (ásd: 4. old.) készítette.
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A célok és a prioritások közötti összefüggés:
* gyenge ** közepes *** erôs
A HEFOP összes prioritása szoros összefüggést mutat az NFT humánerôforrás-fejlesztési céljával. Az NFT az egészségügyet közvetlenül összekapcsolja a munkaerô állapotával (lásd: NFT 156. és 158. old).
Számos közvetlen kapcsolat áll fenn a Program és az NFT azon célja között, amely a magyar gazdaság versenyképességének erôsítésére irányul. Különösen az oktatási intézkedések, valamint a munkaerô alkalmazkodóképességének javítását és a vállalkozói képességek elsajátítását szorgalmazó intézkedések gyakorolnak közvetlen hatást a vállalatok termelékenységére. A HEFOP és a harmadik cél (a környezet javítása és a kiegyensúlyozott regionális fejlôdés biztosítása) közötti kapcsolatok gyengébbek. Mindazonáltal egyes prioritások támogatják a regionális egyenlôtlenségek leküzdését. Ennek egyik oka például az, hogy egyes régiókban nagyobbak az oktatási és szociális problémák, különösen a romák esetében. Az ERFÁ-val összefüggô intézkedések az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügy terén szintén azokra a régiókra irányulnak, ahol ezek az infrastruktúrák jelenleg hiányoznak. A program figyelmet fordít a környezeti nevelésre is.
Az NFT 2. prioritásába (A foglalkoztatás bôvítése és a humán erôforrások fejlesztése) sorolt kulcsfontosságú témák tekintetében némi eltérés mutatkozik az NFT és a HEFOP között:
■

Az iskolai infrastruktúrákra fordított beruházásokat az NFT az oktatási rendszer fenntartásához sorolja, míg az
OP az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolja. Utóbbi logikusabb, hiszen az EU humánerôforrás-fejlesztési
stratégiája nem az iskolarendszerre, hanem az egész életen át tartó tanulásra támaszkodik.

■

Az esélyegyenlôség keretében az NFT a kormány oktatási és tudatformáló programjáról beszél, míg az Operatív
Program csak a munkaerô-piaci intézkedésekre irányul. Ilyen tudatformáló program a HEF programnak nem része.

■

Az NFT megállapítja, hogy az alkalmazkodóképesség és a vállalkozókészség fejlesztésére allokált forrás azért
alacsony a HEFOP-ban, mert a GV OP keretében jelentôs juttatás biztosított a kis- és közepes vállalkozásoknak.
A KKV-k számára az általánosabb képzésre fordított juttatások csökkentése is az esetleges átfedések elkerülését célozza.
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Összességében az NFT és a HEFOP konzisztens egymással. Az NFT 2. Prioritása az aktív munkaerô-piaci intézkedésekre,
a nôk munkaerô-piaci részvételére, a társadalmi kirekesztôdés leküzdésére, az egész életen át tartó tanulásra, az alkalmazkodóképességre és a vállalkozókészségre, az oktatási infrastruktúrára és az egészségügyi ellátásra irányul, amelyek
mindegyike szerepel az Operatív Programban.

1.2. AZ ÁGAZATI ÉS REGIONÁLIS SZINTÛ HUMÁNERÔFORRÁS-FEJLESZTÉS KOHERENCIÁJA
A Nemzeti Fejlesztési Terv a humánerôforrás-fejlesztési tevékenységeket két szinten támogatja:
■

nemzeti szinten az ágazati Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programon keresztül (HEFOP);

■

regionális szinten a Regionális Fejlesztés Operatív Programon (ROP) keresztül.

A helyi fejlesztés támogatása az ESZA horizontális prioritása, amelyet mind a nemzeti, mind a regionális szintû ESZAtámogatás összes prioritásának és intézkedésének középpontjába kell helyezni. Ugyanakkor specifikus intézkedésekre is
szükség van a regionális és helyi szintû humánerôforrás-fejlesztés támogatásához, valamint a helyi kezdeményezésekhez
és a partnerkapcsolat-építéshez. A regionális és helyi szintû intézkedéseket hozzá kell igazítani az egyes régiók jellemzôihez, munkaerô-piaci helyzetéhez és fejlesztési stratégiáihoz. A ROP keretében támogatott régió-specifikus intézkedések
az alábbi területekre terjednek ki:
■

a regionális igényekhez igazított oktatási és képzési kínálat elômozdítása;

■

a közigazgatás és a nem kormányzati szervezetek kapacitásának kiépítése;

■

a helyi fejlesztési kezdeményezések és a szociális gazdaság ösztönzése.

Az ágazati és regionális szintû ESZA-tevékenységek összehangolását az Európai Szociális Alap Szakmai Koordinációs Bizottság biztosítja (lásd: VI. Fejezet).

1.3. A KKV-K FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK A KÜLÖNBÖZÔ OPERATÍV PROGRAMOKBAN
A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatási potenciáljának erôsítése az NFT-stratégia kulcsfontosságú eleme, a KKV-kal összefüggô tevékenységeket három Operatív Program támogatja, nevezetesen a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP), a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) és a
Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP). Az átfedések elkerülése végett a különbözô programok kis- és közepes vállalkozásokkal összefüggô akcióinak köre a közvetkezôképpen került meghatározásra:
GVOP
A vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztését a program a hatékony cégigazgatás szervezéséhez szükséges alapinformációkat nyújtó szolgáltatások formájában támogatja. A program keretében a KKV-k támogatást kapnak tanácsadói szolgáltatások igénybe vételéhez (üzleti tervek készítéséhez, stratégiai tervezéshez, piackutatáshoz, marketinghez, az EUkövetelmények teljesítésére való felkészüléshez, pályázatokon való induláshoz, cégauditáláshoz, a növekedéshez szükséges eljárásokhoz).
HEFOP
A KKV-k versenyképességének fejlesztése érdekében ez a program támogatja az általános képzéseket, amelyek célja a
vállalkozói ismeretek elsajátítása és fejlesztése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos
készségek fejlesztését és a naprakész üzleti tudás és az EU-val kapcsolatos ismeretek megszerzését. Ez a program nem
támogat tanácsadói szolgáltatásokat és ágazati képzéseket.
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ROP
A program a KKV-k alkalmazottainak szakmai képzését és továbbképzését támogatja, a munkaerôhiánytól szenvedô adott
régió vagy szektorok kulcsfontosságú ágazatira koncentrál. Ezen túlmenôen a program támogatja az idegenforgalommal
kapcsolatos képzéseket. Ezek a szakma-specifikus programok kiegészítik a HEFOP általános képzési programjait, valamint
a KKV-k alkalmazkodóképességének javítását szolgáló képzési programokat.

2.

KOHERENCIA A KÖZÖSSÉGI SZAKMAPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKKEL

2.1. AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA
A szakképzett és alkalmazkodni képes munkaerô és a gazdasági változásokhoz igazodó munkaerôpiac biztosítása érdekében a tagállamok és az Európai Közösség összehangolt foglalkoztatási stratégiát alakított ki, amelynek legfôbb célja a teljes foglalkoztatás megteremtése, hozzájárulva a tudásalapú gazdaság versenyképességének javításához, a társadalmi kohézió erôsítéséhez, a fenntartható fejlôdés biztosításához. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) megvalósítása érdekében a tagállamok saját foglalkoztatáspolitikájukat a Foglalkoztatási Irányvonalaknak megfelelô alakítják. A stratégiában
kitûzött célok elérése érdekében minden egyes tagállam a szociális partnerekkel együttmûködve évente a Foglalkoztatási Irányvonalak céljain és prioritásain alapuló, koherens és átfogó nemzeti akcióterveket dolgoz ki és hajt végre.
Az Európai Bizottság 2002-ben teljes egészében felülvizsgálta az Irányvonalakat az EFS elsô öt éve során szerzett tapasztalatok alapján. A tapasztalatok értékelése megerôsítette, hogy az utóbbi években az ESZA pozitív szerepet játszott
a foglalkoztatási teljesítmény ösztönzése terén. A gazdasági, társadalmi és demográfiai változások felgyorsulása, a
globalizáció és a modern gazdaság igényei, valamint az EU bôvítése komoly foglalkoztatási kihívásokat jelentenek. Az
új Irányvonalak foglalkoznak a Foglalkoztatási Stratégia újragondolásával hogy az meg tudjon felelni ezeknek kihívásokra a kibôvített Európai Unióban, továbbá az elképzelések szerint az irányvonalakat a jövôben nagyobb állandóság jellemzi majd és a Lisszabonban meghatározott középtávú célkitûzések megvalósítására összpontosítanak. továbbá Az új
stratégiában nagyobb hangsúlyt kap az eredmény-orientált megközelítés, amely lehetôvé teszi a tagállamok számára a
megfelelô cselekvés-kombinációk, akciótervek kialakítását. Az Irányvonalak három egymást kiegészítô és kölcsönösen
megerôsítô célra épülnek:12
■

teljes foglalkoztatás,

■

a munka minôsége és termelékenysége,

■

társadalmi kohézió és befogadás.

E célok elérése további strukturális reformokat igényel, amelyek az alábbi kulcsfontosságú prioritásokra irányulnak:

12

■

aktív és preventív programok a munkanélküliek és az inaktívak számára;

■

vállalkozóképesség fejlesztése, munkahelyteremtés ösztönzése;

■

a változások kezelése és az alkalmazkodóképesség javítása a munkában;

■

több és jobb befektetés a humánerôforrás-fejlesztésbe és az egész életen át tartó tanulásba;

■

a munkaerô-kínálat bôvítése és az aktív öregedés ösztönzése;

■

nemek közötti esélyegyenlôség;

Tanácsi határozati javaslat foglalkoztatáspolitikai irányvonalakra a tagállamok számára.
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■

a munkaerô-piacon hátrányos helyzetû emberek integrációjának elôsegítése és a velük szembeni diszkrimináció leküzdése;

■

a munkavállalás kifizetôdôvé tétele a munka vonzerejének növelésével;

■

a bejelentés nélküli munkavégzés legális foglalkoztatássá alakítása;

■

a foglalkoztatási és területi mobilitás elôsegítése és a munkaerô-kínálat és -kereslet összehangolása.

E prioritások végrehajtása során különleges figyelmet kell szentelni a folyamat lebonyolításának és hatékony irányításának.
A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program megfelel az új Foglalkoztatási Irányvonalakban kijelölt átfogó céloknak. A
foglalkoztatás bôvítése (1. cél) Magyarországot a teljes foglalkoztatottság elérése felé mozdítja, a munkaerô versenyképességének növelése (2. cél) biztosítani fogja a versenyképes tudásalapú társadalom követelményeinek teljesítését. A
szaktudás tökéletesítése, az egész életen át tartó tanulás elterjesztése, az esélyegyenlôség és a munkaerôpiacra jutás
biztosítása egyrészt javítja a munka minôségét, másrészt növeli az általános munkateljesítményt. Ugyanakkor a társadalmi befogadás elômozdítása (3. cél) megkönnyíti a foglalkoztatásban való részvételt a leghátrányosabb helyzetû emberek
számára, miközben az elmaradott térségekre koncentrált erôfeszítések csökkentik a regionális egyenlôtlenségeket.
Az Operatív Program keretében végrehajtandó tevékenységek jelentôs mértékben hozzájárulnak az új Foglalkoztatási
Irányvonalakban kijelölt prioritások végrehajtásához. Az e prioritások és a program intézkedései közötti összefüggést az
alábbi táblázat mutatja be.

A Foglalkoztatási Irányvonalak és a program intézkedései közötti megfelelés
Prioritás
Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak érdekében
A vállalkozóképesség fejlesztése és a munkahelyteremtés elômozdítása
A változások kezelése és az alkalmazkodóképesség fejlesztése a munkában
Több és jobb befektetés a humán tôkébe és az egész életen át tartó tanulási stratégiába
A munkaerô-kínálat bôvítése és az aktív öregedés ösztönzése
Nemek közötti esélyegyenlôség
A munkaerô-piaci integráció elôsegítése és küzdelem a munkaerôpiacon hátrányos helyzetben
levô emberek diszkriminációja ellen.
A munkavállalás kifizetôdôvé tétele a munka vonzerejének növelésével
A be nem jelentett munka átalakítása legális foglalkoztatássá
A foglalkozási és földrajzi mobilitás elômozdítása és a munkaerô-kereslet és -kínálat
jobb összehangolása

Intézkedés száma
1.1
1.3, 3.4
3.4, 3.5
3.1, 3.2, 3.3, 4.1
1.1, 4.3, 4.4
1.3
2.1, 2.2, 2.3,
4.2, 4.1, 4.3
1.2
1.1, 1.2, 3.4

A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében végrehajtandó akciók közötti összhangot az
NFT (NFT II. Szakasz, I. Függelék) és a KTK (I. Melléklet) részét képezô Humánerôforrás-fejlesztés Szakmapolitikai Referenciakerete mutatja be.

2.2. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS STRATÉGIÁJA
2000 júniusában az Európai Tanács feirai ülésén felkérte a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy (az Európai
Foglalkoztatási Stratégia integrált megközelítéséhez kapcsolódóan) dolgozzanak ki koherens stratégiát és gyakorlati intézkedéseket a mindenki számára hozzáférhetô, egész életen át tartó tanulás lehetôségének biztosítása érdekében. Ez
a felkérés is megerôsíti, hogy az egész életen át tartó tanulás kulcseleme annak a Lisszabonban kidolgozott stratégiának, amelynek célja, hogy az Európai Uniót 2010-ig a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú térségévé tegye.
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A tudásalapú társadalom az oktatás és képzés radikálisan új megközelítését kívánja meg, és (még inkább) hangsúlyossá
teszi az egész életen át tartó tanulás szerepét, amely magában foglalja az iskolarendszerû, az iskolán kívüli és az informális tanulás teljes spektrumát. Ezért a hagyományos rendszereket és megközelítéseket úgy kell átalakítani, hogy nyitottabbá és rugalmasabbá váljanak, és ezáltal lehetôvé tegyék minden egyes tanuló számára, hogy saját igényeinek és érdeklôdésének megfelelô egyéni tanulási utakat járhasson be.
Az egész életen át tartó tanulás átfogó közösségi stratégiájának építôkövei:
■

általános és folyamatos hozzáférés biztosítása a tanulás lehetôségéhez, a tudásalapú társadalomban való
tartós részvételhez szükséges ismeretek megszerzése és megújítása érdekében;

■

a humán erôforrásokra fordított befektetések mértékének érzékelhetô növelése, annak érdekében, hogy
prioritást kapjon Európa legfontosabb erôforrása – az emberek;

■

hatékony oktatási és tanulási módszerek és környezet kialakítása az egész életen át tartó és az egész életet
kitöltô tanulás számára;

■

a tanulásban – különösen az iskolán kívüli és az informális tanulásban való részvételnek és eredményeinek jobb
megértése és elismerése;

■

a tanulási lehetôségekkel kapcsolatos megbízható és minôségi információ és tanácsadás hozzáférhetôségének
biztosítása egész Európában, kortól függetlenül;

■

közelebb hozni az egész életen át tartó tanulás lehetôségét a tanulókhoz és közösségeikhez,, valamint információs és kommunikációs technológiai eszközökkel történô támogatása amennyiben ez lehetséges és szükséges.

Magyarország az elmúlt évek során az egész életen át tartó tanulás egyéni és a társadalmi igényekre építô, rugalmas
rendszerének kialakítására számos olyan intézkedést hozott, amely összhangban áll az EU vonatkozó követelményeivel.
Mindazonáltal ezek az intézkedések nem jelentek meg egy egységes szerkezetû stratégiai dokumentumban. Magyarország tagjelölt országként bekapcsolódott a Bizottság Egész életen át tartó tanulásról szóló memorandumában megfogalmazott célok megvalósításáról szóló többoldalú párbeszédbe. Ezzel egyidejûleg a Közösség Egész életen át tartó tanulásról szóló stratégiájának fényében a kulcsfontosságú szereplôk megkezdték a létezô gyakorlat általános felülvizsgálatát. Ennek az újragondolásnak az elsô eredménye volt a Felnôttképzési Törvény elfogadása 2002 tavaszán, továbbá folyik az
egész életén át tartó tanulási stratégiájának a kidolgozása is. A stratégia (lásd 3.3 szakasz) kormányközlemény formájában közzétett koncepciójával összhangban, az egész életen át tartó tanulás stratégiájában kitûzött célok megvalósítása a
Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program egyik kulcsfontosságú prioritását alkotja.

2.3.

TÁRSADALMI BEFOGADÁS STRATÉGIÁJA

Az Európai Tanács nizzai ülése 2000 decemberében elfogadta a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, mint közös célt,
majd felhívta a tagállamokat nemzeti akcióterv kidolgozására. Az akciótervek a következô célok alapján mutatják be az
egyes tagállamok ez irányú intézkedéseit:
1.

a munkavállalás lehetôvé tétele és a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára;

2.

a társadalmi kirekesztés kockázatának megelôzése;

3.

a legveszélyeztetettebbek segítése;

4. minden érintett szereplô mozgósítása.
Az együttmûködés erôsítésének eszközeként 2002. január 1-tôl a társadalmi kirekesztés elleni stratégiát Közösségi Akcióprogram segíti, amelyet öt évre fogadtak el, 75 millió eurós költségvetéssel. Az akcióprogram hangsúlyozza, hogy a
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társadalmi kirekesztés leküzdése elsôsorban a tagállamok feladata, az akcióprogram a nemzeti cselekvési tervek végrehajtását segíti, a tagállamok tevékenységeinek körét szélesíti, valamint ösztönzi a tagállamok közti együttmûködés, a tapasztalat-cserét.
A Közösségi Akcióprogram keretében megvalósuló tevékenységek: a társadalmi kirekesztôdés jellegzetességeit, okait, folyamatait, tendenciáit feltáró elemzések készítése; a politikai együttmûködés, az információcsere elôsegítésére, valamint
a bevált gyakorlatok megismertetésére irányuló tevékenységek; továbbá valamennyi érintett szereplô bevonása és hálózatépítés a szegénység és társadalmi kirekesztés leküzdése érdekében.
A Közösségi Akcióprogramokban való részvétel az adott szakterületen az integrációs felkészülés kiemelten fontos eszköze. Az Európai Megállapodások rendelkezéseiben és a Társulási Tanácsok határozataiban rögzített feltételek szerint a tagjelölt országoknak is lehetôségük van az akcióprogramban való részvételre, amelybe a közelmúltban Magyarország is bekapcsolódott.
Az Operatív Program a humánerôforrás-fejlesztést nem csupán a gazdaság igényeihez való alkalmazkodás eszközének tekinti, hanem elismeri annak jelentôségét a társadalmi beilleszkedés segítésében is. A program prioritásai közül ezt a célt
elsôdlegesen a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása szolgálja, a munkaerôpiacra való beilleszkedést segítô
eszközökkel.

2.4. HORIZONTÁLIS ELVEK
Az 1260/1999/EK rendeletértelmében a Strukturális Alapok által támogatott programok kidolgozása és végrehajtása során a fenntartható fejlôdés, valamint a nôk és férfiak esélyegyenlôségének biztosítása horizontális elvnek tekintendôk. .
2.4.1

Fenntartható fejlôdés

A Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott kiemelt célok egyike a környezetvédelem, amelyhez Magyarország a Strukturális Alapok támogatását veszi igénybe. A dokumentum megállapítja, hogy a lakosság életminôségének javítása csak
a nemzeti örökség megóvásán, a természeti erôforrások védelmének és fenntartható kiaknázásán keresztül, illetve
minôségi környezet kialakítása révén lehetséges.
A fenntartható fejlôdés, valamint az EU követelményeinek és a Rió-i Nyilatkozatnak való megfelelés érdekében az Operatív Program megvalósítása során érvényesül a „szennyezô fizet”, a megfelelô gondosság, valamint a hatékonyság elvei.
Az ez ante értékelô csoport megállapítása szerint a HEFOP intézkedései környezeti szempontból alapvetôen semlegesek.
Mindazonáltal a környezeti tudatosság erôsítésével hozzájárulnak a környezet védelméhez és javításához. Ezt különösen
elôsegíti a környezetvédelmi oktatás az alap- és a középfokú iskolákban. A Nemzeti Alaptanterv keretében a környezetvédelmi nevelés minden tárgyba és minden tanár feladatai közé bekerült. Egyúttal a környezetvédelmi és a természet
megóvásával kapcsolatos ismeretek az iskolarendszer minden szintjén beépültek a képzési programokba. Ennek
megfelelôen az OP 3.1 intézkedése szerinti alapkészségek és kompetenciák fejlesztése a többi között magában foglalja a
környezeti oktatással összefüggô oktatási anyagok és módszerek kidolgozását, és ezáltal hozzájárul a környezeti tudatosság magasabb szintre emeléséhez.
A környezeti megfontolások beépülnek az Operatív Program végrehajtásába, azáltal, hogy a projektek kiválasztása során a
fenntartható fejlôdés alapelveinek való megfelelés értékelési szempontként jelenik meg. Ezenkívül, a Monitoring Bizottságban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Környezeti Oktatási Egyesület is képviselteti magát.
2.4.2.

Nôk és férfiak esélyegyenlôsége

A nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség biztosítása is horizontális elvként épül be az Operatív Programba. Ez a nôk és a
férfiak körülményei, helyzete és igényei közötti különbségek folyamatos és szisztematikus figyelembe vételét és figyelemmel kísérését jelenti minden szakmapolitikai intézkedésben a tervezéstôl kezdve a végrehajtások keresztül az értékelésig bezárólag. Ezen kívül a Program pozitív intézkedéseket is tartalmaz, amelyek a nôk munkaerô-piaci helyzetének javítására és esélyegyenlôségének elômozdítására irányulnak (lásd még: 4.2.1 fejezetet az ESZA horizontális célkitûzéseirôl).
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KOHERENCIA A NEMZETI SZAKMAPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKKEL

3.1. A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI PRIORITÁSOK KÖZÖS ÉRTÉKELÉSE MAGYARORSZÁGON
A (módosított) Európai Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásában való részvétel elôkészítésének részeként, a Csatlakozási Partnerség ajánlásainak megfelelôen, a magyar kormány az Európai Bizottsággal együtt elkészítette A magyar foglalkoztatás- és munkaerô-piaci politika középtávú prioritásainak közös értékelése címû dokumentumot (JAP), amelyet 2001
novemberében írtak alá. A dokumentum a magyar foglalkoztatáspolitika céljait, és az azok elérésére tett lépéseket az alábbi prioritásokban összegzi:
■

a foglalkoztatási szint emelése;

■

a munkanélküliség csökkentése;

■

rugalmasabb munkaerôpiac kialakítása;

■

humánerôforrás-fejlesztés;

■

a foglalkoztatáspolitika intézményi és jogi feltételeinek megerôsítése.

A JAP végrehajtásának figyelemmel kísérésére a kormány évente Követô Jelentést készített, az elsô Követô Jelentést
2002 májusában, a másodikat 2003 áprilisában nyújtotta be a Bizottsághoz.
A Közös Értékelésben és Követô Jelentéseiben meghatározott prioritások alapul szolgáltak az OP stratégiája, és az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló tevékenységek megalapozásához, továbbá figyelembe vették a Nemzeti
Fejlesztési Terv stratégiájának kialakításánál is. Az NFT és az Európai Foglalkoztatási Stratégia keretében megvalósítandó tevékenységek koherenciáját az NFT részét képezô Humánerôforrás-fejlesztési szakmapolitikai referenciakeret mutatja be (NFT II. Fejezet, 1. függelék).

3.2. A KÖZOKTATÁS KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Az Oktatási Minisztérium egy kutatókból és oktatási szakértôkbôl álló munkacsoport részvételével kidolgozta az iskola
elôtti, az alapfokú és a középfokú oktatás középtávú fejlesztési stratégiáját. Az ágazat jelenlegi helyzetének SWOTelemzésén alapuló stratégia, miután Magyarország európai uniós csatlakozása velejáróinak fényében kiemeli az oktatás
és a képzés stratégiai szerepét az ország modernizációjának és fejlôdésének elômozdításában, középtávon az alábbi fô
szakmapolitikai területeken látja szükségesnek a beavatkozást:
■

Az alapvetô ismeretek oktatására, a kommunikációs és társadalmi ismereteknek és kompetenciáknak a tanulási és oktatási folyamat kezdeti szakaszában történô megszerzésére koncentráló iskolarendszerû oktatás hatékonyságának javítása.

■

Az iskolai oktatás szerepének erôsítése a társadalmi egyenlôtlenségek kulturális hatásainak leküzdésében.

■

Az információs technológia széleskörû elterjesztése és alkalmazása az oktatás és a tanulás minden területén.

■

A tanárok és oktatók szaktudásának tökéletesítése.

■

Az oktatás színvonalának emelése, különös tekintettel a minôségbiztosítási rendszerek széleskörû elterjesztésére.

■

Az iskolarendszer általános irányításának javítása, különös tekintettel a gazdasági és pénzügyi hatékonysággal
összefüggô kérdésekre.

IV. A stretégia koherenciája és konzisztenciája
■

95

Az iskolai oktatás tárgyi infrastruktúrájának és felszereltségének általános javítása, különös figyelmet fordítva a
hátrányos helyzetû régiókra és településekre.

A dokumentum a stratégia fô céljainak alátámasztása érdekében számos meghatározott intézkedés megvalósítását írja
elô a következô években, és ebben az összefüggésben közvetlenül hivatkozik a HEFOP és az NFT konkrét intézkedéseire.

3.3. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS MAGYAR STRATÉGIÁJA
Az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal közösen (és számos szakértô közremûködésével) részt vesz az egész Életen át Tartó Tanulási Stratégia magyar koncepciójának folyamatban lévô kidolgozásában. Ennek érdekében a két minisztérium Közös Közlemény formájában kidolgozta a stratégia körvonalait és alapvetô elveit, majd a dokumentumot a kormány elé terjesztette. Végsô formájában a folyamat elvezet a megvalósítási szakaszt irányító átfogó stratégiai szakmapolitikai keret felállításához. A stratégia megfogalmazása a fentebb hivatkozott vonatkozó
EU dokumentumok céljai és elvei mentén történt.
A magyar iskolai, iskolán kívüli és informális oktatási és képzési gyakorlat egészét az egész életen át tartó tanulás követelményeinek és céljainak szemszögébôl felülvizsgáló, és a feltárt kényszerek alapján álló koncepció kijelöli a fô feladatokat. Hangsúlyozza az állam elsôdleges felelôsségét az oktatás és képzés valamennyi szintjére kiterjedô, koherens és átfogó egész életen át tartó tanulási stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, és rámutat, hogy a végrehajtás során
biztosítani kell az összes érintett szereplô aktív partnerségét.
A koncepció:
■

Az iskolai oktatással kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az oktatás korai szakaszában az alapvetô tanulási készségek megszerzésére, átadására kell koncentrálni, és az iskolákat nyitottá kell tenni mindenki számára, különös
tekintettel a szociálisan vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetû csoportok számára.

■

Az alapfokú szakképzés tekintetében kiemeli annak szükségességét, hogy az jobban felkészítsen a munkaerôpiac követelményeinek való megfelelésre.

■

Javasolja a felsôoktatás szerepének erôsítését az iskolai és az iskolán kívüli oktatásban, és ennek érdekében a
jelenlegi törvények és adószabályok megváltoztatását.

■

Jelentôsen növelni kell az iskolán kívüli felnôttoktatásban a munkavégzéssel összefüggô szakmai továbbképzésben résztvevô munkaképes korú felnôttek számát, a terület átláthatóságának javításával és a minôségbiztosítás
szigorú alkalmazásával egyidejûleg.

Az egész életen át tartó tanulás új koncepciója javasolja továbbá gyakorlati intézkedések egész sorozatának bevezetését
az oktatás és képzés minden szintjén és formájában. Ezeknek az intézkedéseknek egy része megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programjában.

3.4. TÁRSADALMI BEFOGADÁSRÓL SZÓLÓ KÖZÖS MEMORANDUM
A társadalmi befogadást célzó intézkedésekkel összefüggésben az Európai Bizottság a tagjelölt országokkal közös memorandumokat készített a „koordináció nyitott módszere” alapján. A folyamat elsôdleges célja a Társadalmi befogadásról
szóló közös memorandum (JIM) elfogadása volt, amely kijelöli azokat a kulcsfontosságú területeket, amelyekkel az
együttmûködés keretében foglalkozni kell.
Magyarországon a Közös Memorandum elkészítésének koordinátora az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, szoros együttmûködésben a többi érintett tárcával, az önkormányzatokkal, és a civil szervezetekkel.
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A magyar JIM a következô öt szakmapolitikai területhez kapcsolódóan jelöli ki a legfontosabb beavatkozási területeket:
A foglalkoztatásban való részvétel elômozdítása
■

magas inaktivitási ráta

■

az oktatás és képzés nem felel meg a munkaerô-piaci követelményeknek, és a fiataloknak nem biztosítja a
megfelelô tudást és készségeket

A forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés elômozdítása
■

demográfiai változások, különösen a népesség öregedése

■

a népesség rossz általános egészségi állapota

■

a megfizethetô szociális lakások hiánya

■

az egészségügyi ellátás és a szociális szolgáltatások hiányosságai, és a hozzáférés egyenlôtlenségei

A kirekesztôdés veszélyeinek megelôzése
■

az iskolákból idô elôtt lemorzsolódó, az oktatási rendszerbôl képzettség nélkül kilépô fiatalok

■

gyermeket és fiatalokat érintô szegénység

A legveszélyeztetettebbek segítése
■

a szegénység és a társadalmi kirekesztôdés gyakori elôfordulása egyes társadalmi csoportokban, így a fogyatékos emberek, a romák, az egyedülálló szülôk, az idôsek, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, stb. körében

Az összes érintett szervezet mozgósítása
■

az integrált megközelítések hiánya a szociális szolgáltatásokban

A Memorandum áttekintést ad a jelenleg létezô rendszerrôl és gyakorlatról, bemutatja a kormány erôfeszítéseit, amelyeket a társadalmi befogadás elômozdítása érdekében tesz, valamint bemutatja a problémák kezelésére kialakított stratégiát. A szegénység és a társadalmi kirekesztôdés munkaerô-piaci vonatkozásai tekintetében a stratégia a jelenlegi szociális juttatási rendszer korszerûsítését célozza, annak érdekében, hogy egyrészt ösztönözze és kifizetôdôvé tegye a munkavállalást, másrészt fejlessze a humán erôforrásokat. A kirekesztôdés megelôzését szolgáló stratégia legfontosabb elemei,
az idô elôtti iskolai lemorzsolódás problémájának kezelése, valamint az oktatás-szakképzés és a munkaerôpiac közötti
kapcsolatok megerôsítése.
Az Operatív Program fontos szerepet játszik a JIM-ben kitûzött célok elérésében. A Program 2. prioritása olyan tevékenységeket támogat, amelyek célja a hátrányos helyzetûek foglalkoztatási lehetôségeinek javítása, és a munkaerôpiac felé
vezetô utak kijelölése. A célcsoportok közé tartoznak a romák, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek, a korai
iskolaelhagyók, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezôk,, a szenvedélybetegek és a leghátrányosabb helyzetû régiókban élôk. Az intézkedések olyan átfogó megközelítésre támaszkodnak, amely az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás valamint a szociális támogató szolgáltatások széles körét foglalja magába. A JIM-mel osszhangban különleges hangsúlyt
kap a munkaerô-piaci szempontból rendkívül hátrányos helyzetû romák foglalkoztathatóságának javítása.
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3.5. A

ROMA NÉPESSÉG ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK ÉS TÁRSADALMI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ
KÖZÉPTÁVÚ INTÉZKEDÉSCSOMAG

A rendszerváltást követô társadalmi-gazdasági változások egyik legnagyobb vesztese a roma népesség volt. Társadalmi
befogadásuk, munkaerô-piaci integrációjuk elôsegítésére, életkörülményeik javítására számos intézkedés történt. A kormány 1999-ben átfogó középtávú intézkedéscsomagot fogadott el, amely az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatás, az agrárgazdaság, a regionális fejlesztés területét érintô intézkedéseket, valamint szociális, egészségügyi és lakásprogramokat,
továbbá diszkrimináció-ellenes programokat és kommunikációval, médiával kapcsolatos intézkedéseket foglal magában.
Az intézkedéscsomag fontos része, hogy az aktív foglalkoztatáspolitikai programok végrehajtása során a romákkal szemben elônyös megkülönböztetést kell alkalmazni. A partnerség elvének érvényesítése, valamint a roma szervezetek és a
különbözô társadalmi szervezetek közötti együttmûködés és kommunikáció fejlesztésére képzéseket és konferenciákat
szerveznek. A Romaügyi Tárcaközi Bizottság évente áttekinti az intézkedési csomag feladatainak elôzô évi végrehajtását.
A romák esélyegyenlôségének biztosítása a HEFOP egyik kulcsfontosságú témája. Atámogatott tevékenységek a romák
munkaerô-piaci integrációját és társadalmi befogadását segítik, a munkához, az oktatáshoz, a szociális szolgáltatásokhoz
és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlô hozzáférés biztosításával.

3.6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS REFORMJA
Az magyar egészségügy reformja elengedhetetlen, egyrészt a lakosság nemzetközi összehasonlításban is rossz egészségi állapota miatt, másrészt, hogy lépést tudjunk tartani az orvostudomány fejlôdésével, mely a hatékony és minôségi szolgáltatások biztosítását preferálja.
A Kormány 2003 februárjában elfogadta az egészségügy átalakításáról szóló „Egészség Évtizede” Programot, mely az
alábbi elemeket tartalmazza: a felülvizsgált Johan Béla Népegészségügyi Programot; az egészségügyi ellátórendszerhez
kapcsolódó modernizációs programot, a finanszírozás reformját, valamint az ágazati humán-erôforrás fejlesztését.
A reform fô céljai:
1. A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészség által meghatározott életminôség javítása
2. A kötelezô egészségbiztosítás egységes keretében minden jogosult egyenlô eséllyel jusson hozzá a törvényben
garantált egészségügyi szolgáltatásokhoz
3. A területi egyenlôtlenségek mérséklése, az esélyegyenlôség javítása miatt a forrásokat – beleértve a fejlesztéseket is – az országos egészségpolitikához illeszkedô regionális stratégiai megállapodások és fejlesztéspolitika
alapján használják fel
4. Az állam a hagyományos közintézmény-fenntartó szerepe mellett a szektorsemlegesség elvét érvényesíti (Irányított Betegellátás)
5. Az ellátás szakmai színvonalának egységesítése, javítása és elszámolhatóvá tétele, a tudás-alapú és az EBM
(evidence-based medicine) alapú megoldások, eljárások terjesztése
6. A közfinanszírozás meghatározó jelentôségû marad, de a közösségi célok jobb megvalósítása és az egyéni igények szélesebb kielégíthetôsége érdekében lehetôséget kell teremteni a magánforrások szabályozott, legális bevonására (Az egészségügyi szolgáltatók tulajdoni struktúrája sokszínûvé váljon és a gazdálkodás hatékonysága
javuljon)
7. Az ellátórendszer és az egyes szolgáltatók hatékonyságának javítása (allokációs és technikai hatékonyság párhuzamos javítása)
8. Az ellátórendszer „betegbarát” átalakítása: az ellátás körülményeinek javítása, a beteg információs pozíciójának
javítása
Az ágazati célokat és programokat az alábbi ábra mutatja be (az árnyékolt mezôk az Operatív Programmal való kapcsolódási pontokat jelzik).
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A reform céljainak megvalósulásához nélkülözhetetlen az ellátórendszer szerkezetátalakítása, a minôségszabályozás, a
szakmai pénzügyi ellenôrzés átalakítása, egy betegbarát és fogyasztó-centrikus szolgáltatói rendszer kiépítése.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a reformprogram többszakaszos; összefüggô lépések rendszere. Az egyes alprogramok intézkedéseinek tervezéséért és lebonyolításáért az ESZCSM „Egészség Évtizede” programiroda a felelôs.
A program végrehajtása folyamatban van; az alábbi intézkedések történtek.
A népegészségügyi program keretében az alábbi programok valósultak meg illetve vannak folyamatban: családi, egészséges életmód országos program, óvodai és iskolai mozgásszervi megelôzési programok, kommunikációs kampányok és
hely akciók, dohányzásellenes koordinációs iroda felállítása, szívbarát program akciók, emlô és méhnyak szûrés elindítása, élelmezés és táplálkozáspolitika interszektorális elôkészítése, új partner kapcsolatok kialakítása és a lakosság egészségi állapotának monitorozása.
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A konszolidációs és modernizációs program esetében: Elkészült a struktúraváltást eredményezô konszolidációs program. Ennek elsô fázisa az adósságkönnyítési program, melynek keretében eddig 3,1 milliárd forint került 30 intézménynél
elosztásra. Ezen intézményeknél a struktúraváltást eredményezô intézkedési tervek folyamatos monitorozása is elkészült.
A regionális ellátásszervezés célja a közigazgatási reform térségi szintjeit figyelembe vevô, progresszív ellátás elvére
épülô fejlesztéspolitika kialakítása. Ennek érdekében ágazati, fejlesztési koncepcióra épülô regionális egészségügyi fejlesztési tervek kidolgozása van folyamatban (régió szükségleteinek felmérése, megegyezés fejlesztésekrôl, átalakításokról, kapacitás elosztás). A régió egészségügyi szereplôinek együttmûködését feltételezô tervek kidolgozásának egyeztetési fórumaként 2003-ban több régióban Regionális Egészségügyi Tanácsok jöttek létre.
Mindemellett elfogadásra került az intézmények mûködését szabályozó intézményi törvény, mely lehetôséget ad intézményi átalakításra és az ágazatban a tôkebevonás feltételeinek megteremtésére, köztulajdoni dominancia megtartása mellett körében.
A pénzügyi reform keretében a finanszírozási rendszer korszerûsítése érdekében bevezetésre került a járóbeteg szakellátás új finanszírozási rendszere.
Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium a Pénzügyminisztériummal áttekintette új pénzügyi források bevonásának lehetôségeit. A Pénzügyminisztérium elôterjesztésében sor kerül az egyéni egészségszámla bevezetésére és a
kiegészítô egészségbiztosítás valamint az önkéntes egészségpénztár rendszerének átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozására.
Elkészült az ápolásbiztosítási rendszer kialakítására vonatkozó koncepció is, amely az egyéni megtakarításokra és önellátásra támaszkodna és biztosítaná az egészségügyi szolgáltatók közti együttmûködést is.
Fontos kiemelni az IT fejlesztés területén hozott rendelkezéseket is:
■
Az Információs Társadalom Nemzeti Programjának kidolgozása megtörtént. Megkezdôdött továbbá az ágazati
mutatók kidolgozása és egy egészségügyi adatbázis létrehozása. Ezen kívül közbeszerzési eljárást írtak ki egy
ágazati portál elkészítésére. Ugyancsak megtörtént a szektorsemleges fejlesztéstámogatási elvek kidolgozása
az egészségügyi szolgáltatók számára.
Mindezeken túlmenôen 2001-ben Magyarországon sor került a „Nemzeti Munkahelyi Biztonsági Program” elfogadására.
A program végrehajtása folyamatban van. Jórészt megtörtént a magyar munkaegészségügyi szabványok európai uniós
harmonizálása is.
Végezetül fontos megemlíteni az „Egészség Évtizede” Humánerôforrás Programcsomagjának támogató rendelkezéseit,
amelyek a következôket foglalják magukban: béremelés (50%) az egészségügyi szakemberek és kisegítôk számára, hûségjutalom ápolónôknek, ösztöndíj ápolónôknek, szakképzés és menedzsment-fejlesztés. 2003-ban a túlmunka díjazásának rendezésére is sor került az ágazatban. Ennek eredményeként a túlmunka beszámításra kerül a szolgálati idôbe és a
nyugdíjalapba.
Kapcsolódások a HEFOP intézkedései és az „Egészség Évtizede” Nemzeti Program között
Az intézkedés komponensei az „Egészség Évtizede” Program kiegészítô elemei. A korszerû térségi járóbeteg diagnosztikai és szûrôközpontok kialakítása a Johan Béla népegészségügyi program megfelelô végrehajtását segítik elô az elmaradott régiókban. A program keretében ugyanis megkezdôdött a szûrés – melynek lebonyolításához a hazai források biztosítottak –; a szûrési feltételek azonban nem kielégítôk.
A rehabilitációs és ápolási kapacitások – kihasználatlan, lekötött kórházi kapacitások terhére történô – bôvítése, az
„Egészség Évtizede Program” konszolidációs, és modernizációs programját egészíti ki, járul hozzá, mely az egészségügyi
ellátórendszer szerkezetátalakítását összekötve térségi bázisok kialakításával. A struktúraváltást eredményezô konszolidációs program elsôsorban az adósságkönnyítési programmal támogatott és struktúraváltást segítô intézkedési tervvel
ellátott intézményekben teremtette meg a lehetôséget egy egyenlô hozzáférésû és biztonságú, áttekinthetô rendszer kialakítására.
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A bevezetésre kerülô új típusú szakmai minimumfeltételek az intézmények infrastrukturális fejlôdését támogatják azáltal,
hogy beavatkozásokat, tevékenységeket csak a meghatározott feltételek biztosítása mellett végezhetnek majd a szolgáltatók, illetve kapnak mûködési engedélyt. A progresszivitás figyelembevételével végezhetô beavatkozások nemcsak a biztonságos környezetét teremtik meg és a beavatkozások kockázatát, illetve a környezeti ártalmakat csökkentik, hanem
elôsegítik a regionális egészségügyi ellátástervezés és szervezés kialakítását és az egészségpénztár szolgáltatásvásárlási funkciójának erôsítését is. Továbbá, elôsegítik a korszerû technológián alapuló beavatkozások végzését, valamint a biztonságos diagnosztizálást és kezelést, mely nagymértékben befolyásolja a munkából való kiesések számának alakulását,
illetve a munkavégzô képességek csökkenését.
Az egészségügyi infrastruktúrafejlesztési intézkedés komponensei mindemellett hozzájárulnak az „Egészség Évtizede”
Program területi egyenlôtlenségek mérsékelésére, a regionális egészségügyi ellátásszervezés kialakítására irányuló célkitûzéseihez.
Az „Egészség Évtizede” nemzeti egészségügyi program egyik fô célkitûzése az elsôsorban regionális szintû egészségügyi
és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. A 4.4 intézkedés ehhez a célkitûzéshez a regionális egészségügyi intézményrendszer információtechnológiai fejlesztésével járul hozzá.
A regionális IT fejlesztés az egészségügyi szolgáltatók közötti hatékony elektronikus kommunikációt támogató mintaprojekt, egy késôbbi országos program elôkészítése. Elôsegíti az egészségügyi folyamatok átstrukturálását, mivel az egészségügyi információ hozzáférése kapcsán csökkenti az ismételt vizsgálatok számát, a betegek felesleges utaztatását. Ráadásul a vizsgálatkérések és leletek elektronikus továbbítását és más elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat is
lehetôvé tesz.
Az intézkedés integrált része a nemzeti információs társadalmi program egészségügyre vonatkozó részének.

4.

A STRATÉGIA ÉS A PRIORITÁSOK KOHERENCIÁJA
ÉS KONZISZTENCIÁJA

4.1. A STRATÉGIA ÉS A PRIORITÁSOK BELSÔ KONZISZTENCIÁJA13
4.1.1.

A SWOT-elemzés megalapozottsága

A humánerôforrás-fejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzést az Operatív Program elsô fejezete tartalmazza. Az OP nem indokolja az elemzésben bemutatott területek kiválasztását, de ezek a területek (foglalkoztatás, oktatás és képzés, szegénység és társadalmi kirekesztettség, nôk és férfiak esélyegyenlôsége, a munkaerô egészségi állapota) összhangban állnak
a foglalkoztatással, a társadalmi beilleszkedéssel, az oktatással és a munkafeltételekkel kapcsolatos EU szakmapolitikai
intézkedések körével. Az elemzés bemutatja a jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzôit; egy ennél részletesebb elemzés a
fô irányoktól való indokolatlan eltéréshez vezethetett volna.
Ezek az elemek a SWOT elemzésben is megjelennek:

13

■

A legfontosabb erôsségek: a népesség képzettségi szintje emelkedik, a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrái kiépültek, kialakultak a szociális, gyermekgondozási és családtámogatási tevékenységek szervezeti keretei.

■

A legfontosabb gyengeségek: a foglalkoztatottság alacsony szintje, nem a foglalkoztatáshoz szükséges tudás és
kompetenciák elsajátíttatására irányuló oktatási rendszer, a roma népesség társadalmi kirekesztettsége és a
munkaerô rossz egészségi állapota.

Ezt a fejezetet az ex ante értékelô csoport készítette.

IV. A stretégia koherenciája és konzisztenciája
■

101

A legnagyobb veszélyeket a növekvô bérköltségek, a munkavállalók vállalati képzésének elégtelensége és a fiatalok tartós munkanélkülisége jelentik.

Az ex ante értékelôk megítélése szerint csak a SWOT elemzés „lehetôségek” fejezete tekinthetô kissé túlzottan optimistának. Egy átfogó humánerôforrás-fejlesztési politika végrehajtásának feltétele az egész életen át tartó tanulás és a szociális szolgáltatások rugalmas és hatékony rendszerének kialakítása, ezért egy kevésbé ambiciózus megközelítés alapján
kell meghatározni a lehetôségeket, figyelembe véve például a munkanélküliek képzését, a fiatalok szakképzésének fejlesztését, az állami és nem állami szervezetek közötti együttmûködés erôsítését. Ez jobban megfelelne a program stratégiájának (ezeket a tevékenységeket határozza meg az NFT elsô lépésként; lásd NFT 156. oldal) és a rövid tervidôszaknak
(2004-2006).
4.1.2.

A SWOT-elemzés és a program-stratégia konzisztenciája

Az Operatív Program céljai és az azokból következô stratégia választ ad a SWOT-elemzésben megfogalmazott legnagyobb
gyengeségekre:
1.

a foglalkoztatási szint emelése az alacsony foglalkoztatásra, ezen belül a nôk alacsony munkaerô-piaci részvételére (és közvetett módon a munkavégzô képesség és az egészség helyreállítására és megôrzésére);

2.

a munkaerô versenyképességének javítása az oktatási rendszer hiányosságaira és az egész életen át tartó tanulás vállalati politikájának hiányára;

3.

a társadalmi beilleszkedés elôsegítése az egyes társadalmi csoportok – köztük a roma népesség – kirekesztettségére.

A fenti célokból következô programstratégia épít a SWOT-elemzésben megfogalmazott egyes erôsségekre is, például a
foglalkoztatási szolgálat és a szociális szolgáltatások infrastruktúrájára, valamint néhány olyan lehetôségre, mint például
az információs és kommunikációs eszközök jobb kihasználása. A veszélyek ugyanakkor szorosan összefüggnek a SWOT
elemzésben szereplô gyengeségekkel, ezért a program-stratégia hozzájárul ezeknek a veszélyeknek az elhárításához.
4.1.3.

A program-stratégia és a prioritások közötti konzisztencia

A program mindegyik prioritása konzisztens az Operatív Program céljaival (lásd az 1. mellékletet is):
■

„az aktív munkaerô-piaci politikák támogatása” (és a nôk munkaerô-piaci esélyegyenlôségét segítô intézkedések) – a foglalkoztatási szint növelésével;

■

„a társadalmi kirekesztés ellen a munkaerô-piaci részvétel ösztönzése útján folytatott küzdelem” – a társadalmi
beilleszkedés elôsegítésével;

■

„az oktatás és képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás részeként” és az „alkalmazkodóképesség és
a vállalkozói készségek fejlesztése” – a munkaerô versenyképességének javításával;

■

„az oktatási infrastruktúra fejlesztése” – a munkaerô versenyképességének javításával; „a szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” – a társadalmi beilleszkedés elôsegítésével, az „egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” pedig – amennyiben a munkavállalási korú népességre irányul - a foglalkoztatási szint
emelésével.

Ezenkívül egyes oktatási intézkedések is (különösen a munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzések, a szakképzés és a
felnôttképzés14) hatással lesznek a foglalkoztatásra, és a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztathatóságának javítása
szintén hozzájárul majd a foglalkoztatási szint emeléséhez.

14

A felnôttképzés támogatása hozzájárulhat az idôsebb munkavállalók munkanélkülivé válásának megelôzéséhez, akik az új technológiákhoz szükséges
tudás hiánya miatt egyébként elvesztenék állásukat.
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A stratégia értékelésének fontos eleme a prioritások programstratégián belüli fontosságához viszonyított relatív súlyának
mérlegelése:
■

A finanszírozás legnagyobb hányada (az 1. és a 3. prioritás egésze, a 2. prioritás egy része, azaz a források öszszesen mintegy 38 százaléka) a foglalkoztatásra és a felnôttképzésre fordítódik.

■

A finanszírozás jelentôs részét (a 3. prioritás egésze, a 4. prioritás közel fele ás a 2. prioritás egy része, azaz öszszesen a források mintegy 36 százaléka) az iskolarendszerû oktatás területén folyó tevékenységekre irányuló intézkedések kapják.

■

A finanszírozás jóval kisebb hányada (21%) támogatja a szociális szolgáltatások és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését.

Az oktatási intézkedések relatíve nagy súlyát a magyar munkaerô képzettségével kapcsolatos hiányosságok, valamint az
ifjúsági munkanélküliség magas aránya indokolhatja, ami jelentôs részben az oktatási rendszer hiányosságaival, illetve a
szakképzés rendszere és a munkaerôpiac által megkövetelt szaktudás és kompetenciák közötti megfelelô kapcsolatok hiányával magyarázható. Ugyanakkor a szociális szolgáltatásokra fordítandó támogatás relatíve alacsony arányát az a tény
indokolhatja, hogy a hátrányos helyzetû csoportok helyzetének javítását más területeken is támogatja a program: az oktatásban (2.1. intézkedés), illetve a foglalkoztatás területén (2.3. intézkedés). Ezen kívül az 1. prioritás keretében megvalósítandó intézkedések jelentôs része szintén a munkaerô-piaci szempontból hátrányos helyzetû emberek segítésére irányul. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére irányuló támogatásokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a finanszírozásnak amellett, hogy az elmaradott régiókra koncentrál, a munkaerô egészségi állapotának javítását is kell szolgálnia.

4.2. AZ ESZA SZAKMAPOLITIKAI TERÜLETEI ÉS A HORIZONTÁLIS PRIORITÁSOK KÖZÖTTI KOHERENCIA
4.2.1.

Az ESZA horizontális célkitûzései

Ez a szakasz az Operatív Program és az ESZA Szabályok 2.2 cikkében meghatározott ESZA „egymást keresztezô” témák
közötti koherenciát írja le. Az ESZA által támogatott akciók végrehajtása során az alábbi horizontális elveket kell figyelembe venni:
■

a foglalkoztatási célú helyi kezdeményezések támogatása, különösen azoké, amelyek a helyi foglalkoztatás, és
a területi foglalkoztatási megállapodások elômozdítására irányulnak;

■

az információs társadalom szociális és munkaerô-piaci dimenziója, különösen az információs társadalom foglalkoztatási potenciáljának kihasználását célzó szakmapolitikai intézkedések és programok kidolgozása, valamint
az információs társadalom eszközeihez és elônyeihez való egyenlô hozzáférés biztosítása;

■

nôk és férfiak közötti egyenlôség a „mainstreaming” megközelítés részeként.

A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
Az új Foglalkoztatási Irányvonalak konzisztens és átfogó megközelítést nyújtanak a helyi fejlesztés számára: az összes regionális és helyi szintû résztvevôt, köztük a szociális partnereket mozgósítani kell az Európai Foglalkoztatási Stratégia végrehajtására, a helyi szintû munkahelyteremtô kapacitások feltárásával és a helyi partnerség szorosra fûzésével. a HEFOP,
ahol csak szükséges, ezekkel az elvekkel összhangban és az ESZA Szabályoknak megfelelôen figyelembe veszi a regionális fejlesztés dimenzióját és ösztönzi a helyi és regionális aktorok együttmûködését a képzés és a foglalkoztatás területén.
Magyarországon az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) jól kiépített decentralizált intézményrendszerrel rendelkezik,
amely 20 megyei munkaügyi központból és 174 kirendeltségbôl áll. Annak biztosítása érdekében, hogy az ÁFSZ által nyújtott szolgáltatások jobban illeszkedjenek a helyi és a regionális munkaerôpiac igényeihez, az ÁFSZ fejlesztését célzó akcióknak ki kell terjedniük a Szolgálat más helyi és regionális aktorokkal, köztük a helyi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel folytatott együttmûködésének szorosabbra fûzésére.
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A helyi szinten tevékenykedô aktorok mozgósítása ezen kívül olyan akciókat is igényel, amelyek bôvítik a nem kormányzati szervezetek kapacitását, ideértve a megfelelô technikai segítségnyújtást is a végrehajtás során. A PHARE projektek
tapasztalatai azt mutatják, hogy a a projektkidolgozás és projektvégrehajtás segítése és támogatása a projektek sikeres
megvalósításának lényeges feltétele. Az oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások területén tevékenykedô helyi
szereplôk közötti partnerséget és együttmûködést ezért szintén bátorítani kell.
A Regionális-fejlesztés Operatív Program (ROP) helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató további specifikus tevékenységeket ösztönöz, köztük helyi foglalkoztatási stratégiák kidolgozását, a szociális gazdaság fellendítését. Ezek az
akciók szükség szerint kiegészítik a HEFOP keretében hozott idevágó intézkedéseket.
Információs társadalom
Az információs társadalomban az információs és kommunikációs technológiai ismeretek adják a foglalkoztathatóság és
az alkalmazkodóképesség kulcsát. Az emberek felvértezése a digitális eszközök maximális kihasználásához szükséges tudással fontos szerepet tölt be annak elérésében, hogy senki se maradjon ki az új technológiák gazdasági és társadalmi
elônyeinek élvezetébôl. Ezért az Operatív Program keretében az IKT ismeretek fejlesztése az oktatás és a képzés minden
szintjén és minden formájában támogatást kap.
Ezen kívül az információs társadalomban való részvételt elôsegítô intézkedések kiterjednek a képzésre, új tananyagok és
módszerek kidolgozására, a távoktatás lehetôségeinek kibôvítésére, az információs és kommunikációs technológiai infrastruktúra fejlesztésére az oktatás és a képzés területén. Különleges figyelmet kap a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének erôsítése információs technológiai képzéssel, különös tekintettel az e-üzleti tevékenységekben való
részvételre. A Program támogatja továbbá az ÁFSZ szolgáltatásait segítô digitális eszközök fejlesztését, azok hatékonyságának és hozzáférhetôségének javítása érdekében, különösen a munkaközvetítés területén.
A Bizottság „A Strukturális Alapok kritériumai és módszerei az elektronikus kommunikáció támogatásában” címû új Irányvonalainak a keretében megfelelô intézkedések adnak prioritást a „digitális válaszfal” hatásai, és különösen annak a leghátrányosabb helyzetûek társadalmi és munkaerô-piaci helyzetére gyakorolt hatásai enyhítésének.
Nôk és férfiak esélyegyenlôsége
Az Operatív Program kettôs megközelítés segítségével mozdítja elô a nôk és a férfiak esélyegyenlôségét. Egyrészt a nôk
és férfiak esélyegyenlôsége horizontális elv, amelyet a program teljes végrehajtási és értékelési idôszakában figyelemmel
kísér. Ehhez megfelelô monitoring mutatókra, adatgyûjtésre, végrehajtási szabályokra és irányvonalakra van szükség. Ezért
a technikai Segítség Prioritás alá tartozó tevékenységek támogatják ezeknek az eszközöknek a fejlesztését, valamint az
esélyegyenlôséggel kapcsolatos képzést az OP megvalósításában közremûködô aktorok számára.
Másrészt különleges akciók is szükségesek a nôk munkaerô-piaci részvételének elômozdításához, valamint a munka és a
családi élet összeegyeztetéséhez. Ezért az OP 1. Prioritása támogatja a nôk foglalkoztathatóságának javítását, vállalkozóképességeik fejlesztését, a rugalmasabb gondozási szolgáltatások nyújtását célzó tevékenységeket.
4.2.2.

Az ESZA szakmapolitikai területei

Az ESZA rendelet (1784/99/EK) 2.1 cikkelye meghatározza azokat a szakmapolitikai területeket, amelyeken az Európai Szociális Alap támogatja és kiegészíti a tagállamok intézkedéseit. A Program prioritásai és intézkedései mindezeket a szakmapolitikai területeket lefedik. A Program ESZA-prioritásai és a szakmapolitikai területek közötti koherenciát az alábbiakban mutatjuk be.
1. szakmapolitikai terület
Aktív munkaerô-piaci politikák támogatása és elôsegítése a munkanélküliség megelôzése és a munkanélküliség elleni küzdelem, a tartósan munkanélküliek munkaerôpiacra való visszatérésének elôsegítése, valamint a fiatalok foglalkoztatási integrációjának és a munkaerôpiacról egy ideig távol maradók visszatérésének támogatása érdekében.
Az Operatív Program 1. Prioritása („Aktív munkaerô-piaci intézkedések támogatása) lefedi ezt a szakmapolitikai területet.
Az 1. Prioritás az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) által végrehajtott aktív munkaerô-piaci intézkedéseket támogat-
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ja. Az új Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalakkal, a Közös Értékeléssel (JAP) és annak Követô Jelentéseivel összhangban
a prioritás ösztönzi a foglalkoztatási szolgálatok korszerûsítését és fejlesztését, különös tekintettel a munkaközvetítésre.
A tevékenységek célja a munkanélküliek és az inaktívak munkaerô-piaci visszatérésének hatékonyabb és célzottabb támogatása, és tartósan munkanélkülivé válásának megelôzése. A tartós munkanélküliség megelôzése és sikeres kezelése
érdekében sor kerül a munkanélkülivé válás kockázatának korai felismerését lehetôvé tevô szolgáltatások továbbfejlesztésére.
2. szakmapolitikai terület
A munkaerôpiacra jutási esélyegyenlôség biztosítása mindenki számára, különös tekintettel azokra, akiket a társadalmi
kirekesztôdés veszélye fenyeget.
A program második prioritása a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatási lehetôségeit elômozdító és a munkaerôpiacra
vezetô utakat kijelölô akciókat támogatja. A célcsoportok közé taroznak a többi között a romák, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek, a korai iskolaelhagyók, az alacsony iskolázottságúak, a szenvedélybetegek, a leghátrányosabb
helyzetû térségekben élôk. Az e prioritás keretében sorra kerülô akciók az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások széleskörû tevékenységeit magában foglaló átfogó megközelítésre épülnek. A prioritás egészében különleges hangsúlyt kell helyezni a munkaerôpiacra lépéskor még mindig jelentôs hátrányokkal szembenézni kényszerülô
romák foglalkoztathatóságának javítására.
3. szakmapolitikai terület
Az oktatás, a képzés, a tanácsadás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként, a munkaerôpiacra
való belépés és integráció elôsegítése és javítása, a foglalkoztathatóság fenntartása és javítása és a munkaerô mobilitásának ösztönzése érdekében.
A 3. Prioritás („Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség elômozdítása”) egy hatékony és rugalmas,
a munkaerô-piaci igényeknek megfelelô oktatási és képzési rendszer létrehozását támogatja. A prioritás kiterjed az oktatás és képzés több szintjére és formájára, köztük az alapfokú és középfokú oktatásra, a szakképzésre, a középiskola utáni oktatásra és a felsôoktatásra, valamint a felnôttképzésre. Az e szakmapolitikai területtel összefüggô tevékenységek magukban foglalják az alapvetô ismeretek és kompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszertani és pedagógiai eszközök
tökéletesítését, a szakmai képzési rendszer fejlesztését, valamint a felsôoktatásnak a tudásalapú társadalom követelményeihez való alkalmazkodását megkönnyíteni hivatott akciókat. A digitális ismeretek bôvítése a prioritásnak az oktatás
valamennyi szintjén és formáján áthúzódó eleme.
4. szakmapolitikai terület
A megfelelô készségekkel rendelkezô, képzett és alkalmazkodni képes munkaerô, a munkaszervezet innovációjának és alkalmazkodóképességének elômozdítása, a vállalkozói készségek és a munkahelyteremtést elôsegítô feltételek támogatása, valamint a készségek és a humán potenciál növelése a kutatás, a tudomány és a technológia területén.
A Program 3. Prioritása („Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség elômozdítása”) a munkaerô alkalmazkodóképességével foglalkozik, a munkahelyi képzés és a vállalkozói képességek fejlesztésének támogatásával, különös tekintettel a kis- és közepes vállalkozásokra. Támogatja a többi között az információs társadalom fejleményeit naprakészen követni képes tudás és ismeretek elsajátíttatását. A felnôttoktatás átfogó fejlesztése is szükséges a megfelelô
képzési kínálat nyújtásához, és annak biztosításához, hogy a felnôttképzés különféle formái megfeleljenek a hátrányos
helyzetû emberek igényeinek. Továbbá, a felsôoktatás fejlesztésének részeként, és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kiegészítô tevékenységeként a 3. Prioritás támogatja a K+F terület humánerôforrás-bôvítését az e területen
dolgozó emberek továbbképzésével.
5. szakmapolitikai terület
A nôk munkaerô-piaci belépésének és részvételének javítását szolgáló speciális intézkedések, ideértve a karrierépítést,
az új munkalehetôségekhez jutást és önálló vállalkozás indítását, a nemek közötti vertikális és horizontális munkaerô-piaci
szegregáció csökkentését.
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A nôk és férfiak esélyegyenlôségének biztosítása az Operatív Program horizontális prioritása, ezzel egyidejûleg azonban
különleges akciókra is szükség van a nôk munkaerô-piaci részvételének elômozdítása érdekében. Ezért a Program 1. Prioritása támogatja a nôk foglalkoztathatóságának javítását és vállalkozói képességének fejlesztését. Annak biztosítása érdekében, hogy a kisgyermekét nevelô, vagy más rászoruló családtagját gondozó nôk is résztvehessenek a munkaerôpiacon és a képzésben, megfelelô támogatást kell adni a napközi gondozó szolgáltatások fejlesztésének az ESZA rendelet 3.2(b) pontjában foglalt követelményeknek megfelelôen. Az e területen sorra kerülô ESZA-intervenciókat az ERFA által támogatott, e szolgáltatásokkal összefüggô infrastrukturális beruházások egészítik ki. Ugyanakkor a nôk horizontális
és vertikális szegregációját az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja külön kezeli.

4.3. AZ ESZA ÉS AZ ERFA ÁLTAL TÁMOGATOTT PRIORITÁSOK KOHERENCIÁJA A PROGRAMON BELÜL
Az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló beavatkozások eredményességének és hatékonyságának biztosítása érdekében a Program a humánerôforrás-fejlesztés infrastruktúrájának tökéletesítését is támogatja (4. prioritás). Az
infrastruktúra-fejlesztések az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósulnak meg, az oktatás, a szociális
szolgáltatások és az egészségügyi ellátórendszer területén. Az intézkedések célja a területi különbségek csökkentése, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az ellátások minôségének javítása.
A szakmai képzési és felsôoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése (4.1 Intézkedés) lényeges elôfeltétele a 3.
prioritás alá tartozó oktatási tartalom- és módszertanfejlesztés sikeres végrehajtásának és pozitív eredményességének.
A képzési rendszerek korszerûsítése, valamint az oktatás és képzés színvonalának emelése megfelelô tárgyi környezetet
igényel, amely képes befogadni az új technológiákat és megkönnyíti az alkalmazkodást a változó körülményekhez.
A Közös Befogadási Dokumentum (JIM) hangsúlyozza a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztésének
szükségességét. A régiók és a kistérségek szintjén jelentôs különbségek vannak a szociális támogató szolgáltatásokhoz
való hozzáférés tekintetében. E különbségek csökkentése és a hátrányos helyzetû emberek munkaerô-piaci integrációja
érdekében az OP 4.2 Intézkedése támogatja a szociális támogató szolgáltatások infrastruktúráiba történô beruházásokat.
E szolgáltatások infrastruktúráinak fejlesztése hozzájárul az ESZA-tevékenységek – különösen a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatásának javítását célzó intézkedések – sikeres végrehajtásához, és alapul szolgál a jövôbeli ESZA-típusú
programokhoz. Továbbá, a munka és a családi élet összeegyeztetését lehetôvé tevô szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a nôk és férfiak munkaerô-piaci esélyegyenlôsége biztosításának alapfeltétele. Ezek a tevékenységek kiegészítik
az ESZA által támogatott 1.3, 2.2 és 2.3 Intézkedést.
A munkaerô foglalkoztathatósága és versenyképessége szempontjából fontos tényezô az egészségi állapot és a megfelelô
munkaképesség. A magyar lakosság egészségi állapota a legrosszabbak között van Európában; különösen rosszak a gazdaságilag aktív lakosság morbiditási és halálozási mutatói. Az egészségügyi ellátások színvonala és az ellátásokhoz való
hozzájutás lehetôsége tekintetében lényeges különbségek tapasztalhatók az egyes régiók között, ami az egészségi állapotban és a várható élettartamban is tükrözôdik. A szolgáltatások színvonalának emelése és a regionális különbségek
csökkentése érdekében a Program 4. Prioritása a leghátrányosabb helyzetû régiókra koncentrálva támogatja az egészségügyi ellátások infrastruktúrájának a fejlesztését. A magasabb színvonalú és a leghátrányosabb helyzetû régiók lakói számára is elérhetô egészségügyi ellátás hozzá fog járulni az egészség megôrzéséhez, a rehabilitációs szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez és a foglalkoztathatóság javításához.
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V. INDIKATÍV PÉNZÜGYI TÁBLA
Az Európai Unió Tanácsának a Strukturális Alapokról szóló 1260/1999/EK rendelet 18. cikkelyének értelmében az Operatív Programnak indikatív pénzügyi táblát kell tartalmaznia, amely az egyes Strukturális Alapokból és – indokolt esetben –
az Európai Beruházási Banktól, valamint más közösségi pénzügyi forrásokból származó pénzügyi hozzájárulás tervezett felhasználását prioritásonként és évenként közli. Az Európai Beruházási Bank részérôl az Operatív Program 120 millió eurós
indikatív összegû kölcsönben is részesülhet, a banki szolgáltatások kellô gondossága mellett.
A Pénzügyi Táblában bemutatott adatok összhangban vannak az NFT „foglalkoztatás-bôvítés és humánerôforrásfejlesztés” címû prioritással és tartalmazzák a program lebonyolítására szánt technikai segítségnyújtás keretösszegét is.
A pénzügyi tábla arányainak meghatározása a fenti rendeletnek, a program stratégiájának, valamint a hasonló támogatások tapasztalatainak megfelelôen történt.
Az 1260/1999/EK rendelet 29(2) cikke értelmében, a pénzügyi táblában a Strukturális Alapoktól kapott hozzájárulást a teljes közkiadással, illetve a hasonló támogatható kiadással összefüggésben kell kiszámítani, a rendelet 29(3) és 29(4) cikkében foglalt maximális arányokon belül.
Az indikatív pénzügyi táblában szereplô összegek minden esetben kötelezettségvállalási szintet jelentenek, a tényleges kifizetések a felmerült költségek alapján kerülnek meghatározásra.
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VI. A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA
Ez a fejezet az Európai Unió Tanácsának a Strukturális Alapokról szóló 1260/1999/EK rendelete és a kapcsolódó egyéb
rendeletek alapján összefoglalást ad a Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Programmal összefüggô kulcsfontosságú irányítói, monitoring, értékelési, végrehajtási és ellenôrzési rendelkezéseirôl.

1.

IRÁNYÍTÁS

1.1. AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG
Az Operatív Program (OP) hatékony végrehajtásáért, a végrehajtás jogszerûségéért a végrehajtás teljes idôtartama alatt
az Irányító Hatóság felelôs. A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban Irányító Hatóság – IH) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban (FMM) került felállításra. Az Irányító Hatóság osztatlan és teljes körû felelôsséggel tartozik az Operatív Programnak az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban történô irányításáért és végrehajtásáért.
Ebben a cikkben a vonatkozó közösségi jogszabályok részletesen meghatározzák az Irányító Hatóságnak az Operatív Programmal összefüggô felelôsségi és feladatkörét. Az Irányító Hatóság, a KTK Irányító Hatósággal, a kiemelt minisztériumi
partnerekkel és más partnerekkel, illetve a kifizetô hatósággal együttmûködve, az 1260/1999/EK rendeletben foglalt követelményekkel összhangban, az alábbiakért felelôs:
■

a végrehajtásról megbízható pénzügyi és statisztikai információkat gyûjtô rendszer létrehozása a 36. cikkben
hivatkozott monitoring mutatók, valamint a 42. és 43. cikk szerinti értékelés számára, és a Magyarország és
az Európai Bizottság közötti megállapodás szerinti adattovábbítás céljából, lehetôség szerint olyan számítógépes rendszerek használatával, amelyek a 18(3)(c) cikkben foglaltak szerint lehetôvé teszik az adatcserét a Bizottsággal;

■

a Programkiegészítô Dokumentum hozzáigazítása a 3. bekezdésben foglaltakhoz és végrehajtása a 18(3) cikk értelmében, a 35. cikkben foglaltak sérelme nélkül;

■

az éves végrehajtási beszámoló tervezetének elkészítése, jóváhagyatása a Monitoring Bizottsággal és beterjesztése az Európai Bizottság elé;

■

annak biztosítása, hogy a program mûködtetésében és végrehajtásában részt vevô szervezetek a támogatás keretében megvalósított tevékenységek vonatkozásában elkülönített számviteli nyilvántartási rendszert, vagy
megfelelô számviteli szabályzatot alkalmazzanak;

■

a támogatás keretében finanszírozott mûveletek korrektségének biztosítása, különösen a tisztességes pénzügyi
mûködés elveinek belsô ellenôrzésével, a 38(4) cikk elsô alpontja szerinti összes korrekciós megjegyzés és
igény, illetve a 2. bekezdés szerinti kiigazítási ajánlás ügyében történô eljárással és válaszadással, az idézett cikkekben foglalt rendelkezéseknek megfelelôen;

■

a 12. cikkben foglalt közösségi szakmapolitikai intézkedéseknek való megfelelés biztosítása; a közösségi szabályoknak megfelelôen a közbeszerzési szerzôdések odaítélésénél az Európai Közösségek Hivatalos Közlönyében
való közzététel céljára megküldött közleményekben meg kell jelölni azokat a projekteket, amelyekhez az Alapokból hozzájárulást igényeltek, illetve adtak;

■

a 46. cikkben hivatkozott tájékoztatási és közzétételi kötelezettségek teljesítése;
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■

beszámoló készítése az éves végrehajtásról, és az OP Monitoring Bizottság általi jóváhagyást követôen benyújtása az Európai Bizottsághoz;

■

a 42. cikkben hivatkozott középtávú értékelés megszervezése az Európai Bizottsággal és a tagállammal együttmûködve;

■

a programvégrehajtás elôzô évi fôbb eredményeinek áttekintése az Európai Bizottsággal együttmûködve, a tagállammal és az érintett irányító hatósággal kötött megállapodásban meghatározott módon;

■

a megfelelô ellenôrzési nyomvonal biztosítása;

■

eljárás és válaszadás az Európai Bizottság minden korrekcióra irányuló megjegyzése és igénye, illetve kiigazításra vonatkozó ajánlása ügyében;

■

a Monitoring Bizottság titkársági feladatainak ellátása, a Monitoring Bizottság üléseinek elôkészítése és döntéseinek végrehajtása.

Továbbá, a fentiek végrehajtása során az Irányító Hatóság feladata:
■

az „értéket pénzért” közösségi elv alkalmazása és egy olyan fejlettségi szint elérésére törekvés, amely hozzájárul a Strukturális Alapok céljainak megvalósításához;

■

az érintett partnerek ösztönzése arra, hogy a fejlesztéseket az együttmûködés és a stratégiai partnerség alapján valósítsák meg, az OP végrehajtása során kialakult szinergiákból származó haszon felhasználásával;

■

folyamatos és hatékony partnerség kialakítása az érintett szervezetekkel, a program végrehajtása során a partnerek által felhalmozott szaktudás hasznosítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a program összhangban legyen a mindenkori vonatkozó kormányintézkedésekkel és stratégiákkal;

■

a más operatív programok keretében zajló tevékenységekkel való összhang biztosítása folyamatos koordináció
segítségével;

■

egységesen elfogadott projekt-értékelési rendszer alkalmazásával annak biztosítása, hogy a Strukturális Alapok
forrásaiból történô finanszírozásra kiválasztott projektek magas minôségi színvonalon álljanak és megfeleljenek
az OP-stratégiának, a vonatkozó prioritásoknak és az intézkedés-szintû céloknak;

■

a kiemelt minisztériumi partnerekkel és a Monitoring Bizottsággal együttmûködve a program folyamatos monitorozása és értékelése, a költséghatékonysági elv érvényesülésének biztosítása, a kimenet- és eredmény-mutatók eléréséhez valamint a végrehajtás teljes idôtartama alatt a kormányzati szakmapolitikai intézkedésekkel
való összhang biztosításához szükséges lépések megtétele;

■

az operatív program végrehajtásában résztvevô szervezetek megfelelô felkészítésének biztosítása, beleértve teljesítményük folyamatos monitorozását, illetve minôségbiztosítási rendszer mûködtetését.

Az Irányító Hatóság címe:
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság
1054 Budapest
Alkotmány u. 3.
Tel.: +3614755757
Fax: +3613329135
Az Irányító Hatóság vezetôje:
Rózsa Judit
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1.2. IRÁNYÍTÁS
1.2.1.

Az ESZA Szakmai Koordinációs Bizottság

Az Európai Szociális Alapról szóló 1784/1999/EK rendelet értelmében az Európai Szociális Alap az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításának fô pénzügyi eszköze, és az ESZA-ból származó támogatások felhasználásának az Európai
Unió foglalkoztatáspolitikájának prioritásain, valamint a többéves nemzeti foglalkoztatási akciótervekben meghatározott
prioritásokon kell alapulnia.
A Közösségi Támogatási Keretbe tartozó két operatív program tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyeket ESZA támogat,
ezek: a Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) és a Regionális-fejlesztés Operatív Program (ROP). Továbbá az ESZA által támogatott EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program (EQUAL Program) is végrehajtásra kerül Magyarországon a tervidôszakban. Az Európai Bizottságnak az ESZA támogatásával megvalósuló intézkedések tervezésére és
végrehajtására vonatkozó útmutatója15 értelmében – a tagállamok bevett gyakorlatának megfelelôen – biztosítani kell a
megfelelô szakmapolitikai koordinációt az ágazati és a regionális operatív programok között.
A Bizottság szakmapolitikai koordinációjának célja, hogy az ESZA támogatások felhasználása tekintetében:
■

biztosítsa az összhangot a (módosított) Európai Foglalkoztatási Stratégia prioritásaival és a Foglalkoztatáspolitikai Prioritások Közös Értékelésével (illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervvel és a Közös Értékeléssel);

■

biztosítsa a koherenciát és az esetleges átfedések kiküszöbölését a HEFOP, a ROP és az EQUAL CIP között (az
érintett minisztériumok közötti együttmûködési megállapodás alapján);

■

segítse egy egységes információs és monitoring rendszer kialakítását;

■

biztosítsa a szakterület sajátosságainak megfelelô értékelési módszertan kidolgozását;

■

nyújtson szakmai és módszertani segítséget az ESZA-specifikus kérdések tekintetében (például támogathatóság, végrehajtás, állami támogatásokra vonatkozó szabályozások, stb.).

Tekintettel az érintett OP-k közötti szoros együttmûködés és kommunikáció alapvetô fontosságára, valamint a munkaerôpiaci és foglalkoztatási prioritások között szükséges egyeztetésre, az Európai Szociális Alap által támogatott tevékenységek szakmapolitikai koordinációját egy úgynevezett ESZA Szakmai Koordinációs Bizottság látja el. Tagjai mindazok a tárcák, amelyek érintettek a HEFOP, illetve a ROP ESZA-finanszírozású intézkedései végrehajtásában (Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal Területfejlesztési Politikai Államtitkárság, Oktatási Minisztérium,
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Gyermek, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Terv és
EU Támogatások Hivatala, Igazságügyi Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Külügyminisztérium, Esélyegyenlôségi Kormányhivatal).
Az ESZA Szakmai Koordinációs Bizottság elnöke az FMM Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program tervezéséért és az
Európai Foglalkoztatási Stratégiában való hazai részvételért felelôs helyettes államtitkára, társelnöke az Irányító Hatóság
vezetôje. Tevékenységének és közvetlen költségeinek finanszírozása a HEFOP technikai segítségnyújtási keretébôl történik. A Bizottság feladatköre fôleg a koordinációra vonatkozik, és nem érinti az érdekelt Irányító Hatóságok feladat- és hatáskörét.
1.2.2.

HEFOP Operatív Egyeztetô Fórum

A HEFOP Operatív Egyeztetô Fórum a HEFOP Irányító Hatóság konzultatív, tanácsadó testülete. A döntéshozó hatáskörrel nem rendelkezô Fórum az Operatív Program végrehajtásával összefüggô kérdéseket vizsgál, és véleményérôl tájékoztatja az Irányító Hatóságot. A Fórum elnöke az IH vezetôje. Állandó tagjai az Irányító Hatóság, a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Gyermek,
Ifjúsági és Sport Minisztérium, a Közremûködô Szervezetek, valamint a KTK IH képviselôi.
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Közremûködô szervezetek

A közremûködô szervezet definíciója a 438/2001/EK rendelet 2. cikke szerint a következô: ’E rendelet alkalmazásában a
“közremûködô szervezetek” olyan köz-, vagy magánszervezetek, vagy szolgálatok, amelyek az irányító vagy kifizetô hatóságok irányításával tevékenykednek, vagy pedig azok megbízásából a végsô kedvezményezettekkel, illetve a tevékenységeket végzô szervezetekkel vagy vállalatokkal kapcsolatban hajtanak végre feladatokat’.
Az Operatív Program végrehajtása a jelen cikkben és az 1260/1999/EK rendeletben foglaltaknak megfelelôen alapvetôen
az Irányító Hatóság felelôssége. Ugyanakkor a 21. fejezet lezárásakor meghatározott végrehajtási szerkezet megfogalmazza közremûködô szervezetek bevonásának szükségességét az alábbiak szerinti értelemben. Ezért az IH megállapodásokat
köt, amelyek értelmében a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatokat a megvalósításban részt vevô közremûködô szervezetekhez delegálja.
A kijelölt közremûködô szervezetek a következôk:
■

Foglalkoztatási Hivatal (FH);

■

Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség (ESZA Kht.);

■

Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága;

■

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közremûködô szervezete, a Strukturális Alapok Programiroda;

■

Magyar Államkincstár (MÁK).

Az alábbi ábra bemutatja a HEFOP végrehajtásában közremûködô fontosabb intézmények irányítási és monitoring
16
felépítését.

Az Irányító Hatóság és a közvetítô szervezetek közötti vezetési és monitoring kapcsolat
a HEFOP végrehajtása során
Irányító Hatóság

Magyar Államkincstár

Foglalkoztatási
Hivatal

FMM
Alapkezelô Igazgatóság

Strukturális Alap
Programiroda ESZCSM

Végsô kedvezményezett

ERFA Monitoring

100%-os ellenôrzés
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Részletes információt lásd a 2.2 Fejezetben.

ESZA Monitoring (Az OFH koordinálja a monitoring
tevékenységet a jelentôs közvetítô szervezetek bevonásával
100%-os ellenôrzés

ESZA
Nemzeti
Végreható Ügynökség

VI. A programok végrehajtása

113

A Foglalkoztatási Hivatal (FH), az Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség Közhasznú Társaság
(ESZA Kht.), az Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
közremûködô szervezete, a Strukturális Alapok Programiroda vonatkozásában a fô feladatai a következôk: projektgenerálás, projektkiválasztás, támogatási szerzôdések elôkészítése és monitoring az FH-val együttmûködve.
Továbbá, a Foglalkoztatási Hivatal a teljes monitoring folyamat koordinátora, ideértve a helyszíni szemléket is (az ESZAfinanszírozású intézkedésekre vonatkozóan). Ezzel összefüggésben az FH koordinálja az összes közremûködô szervezet
monitoring- feladatokkal összefüggô tevékenységét. Ennek érdekében minden megyében az idôközi beszámolók és a fizetési felszólítások átvételéért és nyilvántartásáért felelôs FH kirendeltségek létesülnek.
Ugyanakkor a Magyar Államkincstár (MÁK) felelôs a végrehajtás általános finanszírozási kérdéseiért és az ellenôrzési feladatok végrehajtásáért (különösen a köztartozások vizsgálatáért, a támogatás-halmozás figyelemmel kíséréséért, a támogatási limit elérésének vizsgálatáért, a benyújtott számlák és elszámolások ellenôrzését követô átutalások pénzügyi monitorozásáért, a kifizetési idôszakok folyamatos és záráskori pénzügyi ellenôrzéséért), valamint a szabálytalanul felhasznált, illetve visszatérítendônek ítélt összegek behajtásáért.
A MÁK mint közremûködô szervezet megkapja a szóban forgó közremûködô szervezet idôközi beszámolóit. Ezzel összefüggésben a MÁK felelôs a támogatás végfelhasználója, illetve kedvezményezettje által benyújtott idôközi beszámoló (és
kifizetési kérelem) pénzügyi része helytállóságának megállapításáért.
A fent említett közremûködô szervezetek bemutatása:
Foglalkoztatási Hivatal
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot (ÁFSZ) az Foglalkoztatási Hivatal (FH), a 20 megyei munkaügyi központ és kirendeltségeik és a 9 regionális átképzô központ alkotja. Feladatai: az FH jelentôs szakmai tapasztalattal és feladatkörrel rendelkezik, a területek sokaságát öleli fel, magában foglalja az aktív és a passzív munkaerô-piaci intézkedéseket célzó állami
tevékenységeket. Az FH az ÁFSZ központi irányító testülete, fô funkciója az országos szintû végrehajtás operatív irányítása és koordinálása.
Az ÁFSZ országos hálózatán belül az FH fô feladata a HEFOP keretében megvalósítandó ESZA-finanszírozású tevékenységek átfogó monitoring eljárása szabályainak koordinálása és érvényesítése.
A közremûködô szervezet címe:
Foglalkoztatási Hivatal
1089 Budapest
Kálvária tér 7.
Tel.: +3612102017
Fax: +3612101870
A közremûködô szervezet vezetôje:
Pirisi Károly
Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség (ESZA Kht.)
Az ESZA Kht. 2000 októberében kizárólagos állami tulajdonú közhasznú társaságként jött létre. Jelenleg a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (74 %) és az Oktatási Minisztérium (26 %) közös tulajdonában van. Mûködését 2001.
májusában kezdte.
Az ESZA alapszabályai egyértelmûen meghatározzák a szervezet, mint az Európai Szociális Alap elôkészítô intézménye,
és mint a PHARE-támogatású „ESZA-típusú” programok végrehajtó testülete célját és szerepét (feladatkörébe tartozik a
rendszerszervezés, a kérelmezési feltételek kidolgozása, a kérelmek értékelésében és kiválasztásában való részvétel, a
szerzôdések elôkészítése, a támogatási rendszerekkel összefüggô tájékoztatási és közzétételi feladatok). 2002. szeptemberétôl az ESZA Kht. a PHARE által támogatott társadalmi kohéziós programok teljes körû végrehajtó intézményeként mûködik.
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Az ESZA Kht. programigazgatási munkacsoportjának összes tagja rendelkezik tapasztalatokkal a PHARE programok végrehajtása terén.
A közremûködô szervezet címe:
Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség (ESZA Kht.)
1146 Budapest
Hermina út. 17. A Torony 2. emelet
Tel.: +3614717676
Fax:+3614717675
A közremûködô szervezet vezetôje:
Tátrai Ferenc
Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága
Az Alapkezelô Igazgatóság 2001. július 1-jével jött létre az Oktatási Minisztérium háttérszervezeteként. A humán erôforrások fejlesztése terén az Alapkezelô Igazgatóság látta el a Munkaerô-piaci Alap Fejlesztési és Képzési Alaprésze kezelését.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatóságának fô tevékenysége a hazai, nemzetközi és közösségi finanszírozású
programokra elkülönített költségvetési elôirányzatok elôkészítésével, szervezésével és ellenôrzésével összefüggô feladatok végrehajtása támogatási rendszerekkel és más eszközökkel, különösen a közoktatással, az integrációval, az információs technológiával, a szakképzéssel, és a felsôoktatással összefüggô tevékenységekkel.
A közremûködô szervezet címe:
Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága
1052 Budapest
Szervita tér 8.
Tel.: +3614842880
Fax: +3613184317
A közremûködô szervezet vezetôje:
Wagner András
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közremûködô szervezete, Strukturális Alapok Programiroda
A Strukturális Alapok Programiroda 2003. elején jött létre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumon belül,
közvetlenül a közigazgatási államtitkárnak alárendelve. 2003-tól a programiroda feladata a Humánerôforrás-fejlesztés
Operatív Program (HEFOP) keretében végrehajtandó ágazati intézkedésekre vonatkozóan a minisztérium és az Irányító Hatóság közötti szerzôdésben kijelölt feladatok végrehajtása.
A munkatársak többsége tapasztalatokkal rendelkezik a nemzetközi alapkezelés, ezen belül a PHARE támogatás területén.
A közremûködô szervezet címe:
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közremûködô szervezete, Strukturális Alapok Programiroda
1051 Budapest
Arany János u. 2.
Tel.: +3612694005
Fax: +3613316714
A közremûködô szervezet vezetôje:
Szondy Tamás
Magyar Államkincstár
Magyar Államkincstár
A 2136/2003. (VI. 27.) sz. Kormányrendelet értelmében a HEFOP esetében a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el az operatív programmal összefüggô különleges pénzügyi közremûködô szervezeti feladatokat. Ezért az Irányító Hatóság megállapodást kötött a MÁK-kal e különleges feladatok végrehajtására. Eszerint az Államkincstár felel az ellenôrzési feladatok
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elvégzéséért (köztartozások fennállásának vizsgálata, támogatás-halmozás figyelemmel kísérése, támogatási limit
elérhetôségének vizsgálata, a benyújtott számlák és elszámolások ellenôrzését követô átutalások pénzügyi monitorozása,
a kifizetési idôszak alatti és záráskori pénzügyi ellenôrzés). Feladata továbbá a szabálytalanul felhasznált, illetve visszatérítendônek ítélt összegek behajtása.
A közremûködô szervezet címe:
Magyar Államkincstár
1139 Budapest
Váci út 71.
Tel.: +3614528862
Fax: +3614528830
A közremûködô szervezet vezetôje:
Kiss Ágnes
1.2.4.

A közremûködô szervezetek felkészülése és feladatai

A HEFOP keretein belül a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai felelôsségi körében egyaránt kijelölésre kerültek azok a szervezetek,
amelyek intézményfejlesztési folyamat végrehajtásának eredményeképpen alkalmassá válnak arra, hogy a delegált feladatokat hatékonyan és eredményesen végezzék el az Irányító Hatóság által megadott keretek között, az együttmûködési szerzôdésben foglalt feltételek alapján. Továbbá, a kormány a Magyar Államkincstárat különleges pénzügyi
közremûködô szervezetnek jelölte ki a program keretében, s a MÁK feladatait a fentiekben leírtaknak megfelelôen végzi.
A feladatok Irányító Hatóság általi delegálásának elôfeltétele, hogy a közremûködô szervezet az “akkreditációs” folyamat
során a delegált feladat elvégzéséhez szükséges erôforrások és szervezeti feltételek meglétérôl bizonyítottan számot adjon, és ezt a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal igazolja.
A fentiek figyelembe vételével a közremûködô szervezetek felelôsek azért, hogy
■

a Kifizetô Hatóság által meghatározott formátumban az Irányító Hatóság felé továbbított kiadások jogszerûsége
biztosított legyen;

■

minden, érintett Alap által társfinanszírozott kiadás esetében elkészüljenek azok a beszámolók, amelyek alapján
- az Irányító Hatóság közvetítésével - a támogatási összegek lehívhatók;

■

a végsô kedvezményezettek által továbbított kifizetési kérelmek nyugtázott számlával, ellenôrzött bizonylatolással rendelkezzenek és a megfelelô ellenôrzési nyomvonal megléte biztosított legyen;

■

a végsô kedvezményezetteknél felmerülô, az érintett Alapok támogatásaiból származó, az Irányító Hatósághoz
továbbított kiadás jogszerû legyen.

A további delegált feladatok a következôket foglalják magukban:
■

ajánlattételi felhívások kidolgozásának és közzétételének, valamint az érintett fôbb intézkedések központi programjainak támogatása;

■

a projekt-javaslatok formai és jogosultsági ellenôrzése (teljesség és jogosultság), támogatási szerzôdések megkötése a kedvezményezettekkel;

■

a pályázatok érkeztetése, a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés ellenôrzése, valamint az értékelés megszervezése;

■

a projektek kiválasztásának, és szükség szerint a projektek kiválasztásáért felelôs szakmai testület, értékelô bizottság mûködésének támogatása;

■

a kedvezményezettek idôközi beszámolóinak és lehívási kérelmeinek feldolgozása;
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■

a közösségi politikák és horizontális irányelvek (köztük a közbeszerzés), valamint a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek projekt szintû érvényesítése;

■

a központi monitoring információs rendszer projekt szintû, naprakész pénzügyi és statisztikai adatokkal történô
feltöltése és az Irányító Hatóság illetve a Kifizetô Hatóság számára a megadott formátumban és tartalommal
rendszeres, valamint ad-hoc jelentések készítése.

1.2.5.

Végsô kedvezményezettek

„A végsô kedvezményezettek olyan szervezeteket és állami vagy magáncégeket jelentenek, amelyek a mûveletek megbízóiként szerepelnek. A Szerzôdés 87. cikke szerinti támogatási rendszerek esetében, és a tagállamok által kijelölt szervezetek által nyújtott támogatás esetében a végsô kedvezményezettek azok a szervezetek, amelyek a támogatást nyújtják.” (1260/1999/EK rendelet 9. cikk).
Ezek a szervezetek, egyéb feladatok mellett, felelôsek azért, hogy
■

csak tényleges és elszámolható kiadások, valamint csak a közremûködô szervezet által jóváhagyott, a projekt
körébe esô kiadások kerüljenek elszámolásra;

■

minden egyes lehívási igényt nyugtázott számlák, vagy ezek hiányában azonos bizonyító erejû számviteli bizonylatok támasszanak alá;

■

az iratmegôrzési kötelezettség teljesüljön.

1.2.6.

Elektronikus adatcsere

Az 1260/1999 /EK tanácsi rendelet 34(1)(a) cikkében foglaltak értelmében sor került egy IT rendszer létesítésére, amely
lehetôvé teszi az adatcserét a Bizottsággal. Az igényelt információk körét a 438/2001/EK bizottsági rendelet IV(1) melléklete határozza meg. Ebben az összefüggésben a Strukturális Alapok magyarországi IT rendszerének fejlesztése befejezôdött.
Az összes irányító hatóság, közremûködô szervezet és Kifizetô Hatóság egy egységes számítógépes rendszert használ. A
monitoring információ megbízhatósága és az Alapok kezelésének támogatása érdekében az információs technológiai
rendszerhez beépített vezetési és pénzügyi funkciók is tartoznak.
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal az irányító hatóságok és a Kifizetô Hatóság közvetlen bevonásával irányítja az IT rendszer
kifejlesztését, amely 2004. január 1-tôl mûködik. A Bizottsággal folyó számítógépes adatcsere formájának véglegesítése
az IT rendszer kifejlesztésének keretében megtörtént.
1.2.7.

Tájékoztatás és nyilvánosság

Az Operatív Programmal összefüggô valamennyi tájékoztatási és nyilvánossá tételi intézkedést a 1159/2000/EK bizottsági rendeletben foglalt elôírásoknak megfelelôen kell végrehajtani.
A rendelettel összhangban a tájékoztatási és nyilvánossá tételi intézkedések célja:
■

az átláthatóság biztosítása a Strukturális Alapok mûködésérôl, az alapok hozzáférhetôségérôl, a potenciális
végsô felhasználók igénylési lehetôségeirôl szóló tájékoztatás nyújtásával a regionális és a helyi hatóságok, a
gazdasági és szociális partnerek és a civil szervezetek számára;

■

a közösségi intézkedések jobb megértésének elérése a Strukturális Alapok és az Európai Unió regionális fejlesztésben és a magyarországi gazdasági és társadalmi kohézió erôsítésében játszott szerepével összefüggô felvilágosító tevékenység keretében.

A fent említett bizottsági rendeletben foglalt rendelkezések értelmében az EU-támogatást minden megfelelô helyen fel kell
tüntetni.
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A tájékoztatási és közzétételi tevékenységek végrehajtását az OP Irányító Hatósága által készített Kommunikációs Tervnek megfelelôen kell elvégezni. Ez a Terv megjelöli azokat a célokat, stratégiát, tartalmat, célcsoportokat, költségvetési
tételeket és kritériumokat, amelyeket az intézkedés hatékonyságának értékelésénél alkalmazni kell. Megjelöli továbbá azokat a tárcákat vagy szervezeteket, amelyek a egyes tájékoztatási és közzétételi intézkedések végrehajtásáért felelôsek. A
HEFOP Irányító Hatóságon belül tájékoztatási felelôs kinevezésére kerül sor.
A Közösségi Támogatás Kerettel összefüggô tájékoztatási és közzétételi stratégia és tevékenységek koordinálását a Miniszterelnöki Hivatalon belül mûködô Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Irodája Képzési és Kommunikációs Osztálya végzi.

1.3. A KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az 1260/1999/EK rendelet. 12. cikk és 34. cikk 1. bek. g) pontja értelmében a Strukturális Alapokból finanszírozott mûveleteknek összhangban kell lenniük az Alapító Szerzôdésben foglalt, a közösségi szakmapolitikai intézkedésekre és eljárásokra vonatkozó rendelkezésekkel, különösen a közbeszerzésre, a környezetvédelemre, valamint az esélyegyenlôség, és
a férfiak és nôk közötti egyenlôség megteremtésére vonatkozó szabályokkal. Ennek az összhangnak a meglétét a támogatási kérelmek értékelésekor, valamint a végrehajtás idôszakában kell biztosítani. Az ellenôrzést az Irányító Hatóság gyakorolja, az esetek többségében az ellenôrzési feladatokat a közremûködô szervezetekhez delegálva.
1.3.1.

Közbeszerzés

A Strukturális Alapok által finanszírozott intézkedések megvalósítása során az Irányító Hatóságnak gondoskodnia kell a
hatályos magyar közbeszerzési törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt elôírások betartásáról.
Ennek érdekében az Irányító Hatóság biztosítja, hogy:
■

az új közbeszerzési törvénnyel összhangban a nemzeti elbánás követelménye érvényesüljön a közbeszerzés területén;

■

a kedvezményezettekkel kötött támogatási szerzôdésekben külön fejezet tartalmazza a közbeszerzési eljárás szabályai betartásának ellenôrzésére vonatkozó rendelkezéseket;

■

a kedvezményezettek által készített beszámolók bemutatják a közbeszerzési szabályok érvényesítését is. A közbeszerzési eljárás be nem tartása esetén semmiféle kifizetésre nem kerülhet sor;

■

a többszintû ellenôrzési folyamat során a szükséges kompetenciákkal rendelkezô szakemberek áttekintsék a közbeszerzési szabályok betartását igazoló dokumentumokat;

■

a közbeszerzési eljárás megindítása az Európai Unió Hivatalos Közlönyében, valamint igény esetén annak elektronikus napi kiadványában (TED adatbázis) kerüljön közzétételre;

■

a kiíró felhívja az ajánlattevô figyelmét a környezetvédelmi és a nôk és férfiak közötti esélyegyenlôségi szempontok kötelezô jellegére még abban az esetben is, ha az adott közbeszerzés értéke nem éri el a közösségi értékhatárt.

1.3.2.

Esélyegyenlôség

Az esélyegyenlôség szempontjainak érvényesítése a Strukturális Alapokból támogatott tevékenységek egyik horizontális
elve, amelyet program végrehajtása és értékelése során figyelemmel kell kísérni. Ennek érdekében megfelelô monitoring
mutatókat, adatgyûjtési módszereket, végrehajtási eljárásokat és útmutatókat kell kidolgozni a technikai segítségnyújtási prioritás keretében. A HEFOP Irányító Hatóságán belül esélyegyenlôségi felelôst kell kinevezni.
Az esélyegyenlôség elvének a végrehajtás valamennyi szintjén történô érvényesítését az alábbi fôbb intézkedések biztosítják:
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■

A támogatást igénylôknek be kell mutatni, hogy projektjük miként segíti az esélyegyenlôség megvalósulását az
adott intézkedés, illetve prioritás vonatkozásában (például részletes, lehetôleg nemek szerinti bontású adatokat
szolgáltat a helyi munkaerôpiacról, a célcsoportok elôtt álló akadályokról, valamint arról, hogy az egyes projektek hogyan segítik ezen akadályok eltávolítását).

■

A technikai segítségnyújtás keretében esélyegyenlôséggel kapcsolatos felvilágosító munka, tudatosság növelése, valamint megvalósított tevékenységek kimenetelének, eredményeinek és hatásainak értékelésében.

■

Az Operatív Program éves beszámolóin belül külön beszámolók készítése az esélyegyenlôséggel összefüggô akciókról.

■

A Monitoring Bizottságban, valamint más alcsoportokban, munkacsoportokban és bizottságokban biztosítani
kell a férfiak és nôk kiegyensúlyozott képviseletét.

1.3.3.

Fenntartható fejlôdés

A Nemzeti Fejlesztési Terv alapján a környezetvédelem kiemelt beavatkozási terület és támogatási cél a Strukturális Alapok felhasználása során. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a lakosság életminôségének javításához elengedhetetlen a
nemzeti örökség megôrzése, a természeti erôforrások védelme és fenntartható kiaknázása, valamint a jó minôségû környezet megteremtése.
Annak biztosítása érdekében, hogy a fejlôdés fenntartható legyen, és összhangban álljon az EU, valamint a Riói Nyilatkozat követelményeivel, az Operatív Program végrehajtása során érvényesíteni kell a „szennyezô fizet” elvét, a kellô gondosság elvét és a hatékonyság elvét.
A fenntartható fejlôdés szempontjainak az Operatív Program végrehajtásába is be kell épülniük. Ezért a támogatott projektek kiválasztása, valamint az Operatív Program értékelése során is figyelembe vételre kerülnek a környezeti szempontok. Továbbá, a HEFOP Monitoring Bizottságában a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület is tagságot kapott.
A fenntartható fejlôdés szempontjainak érvényesítését az alábbi intézkedések szolgálják:
■

A fenntartható fejlôdés szempontjai részét képezik a pályázatok értékelésének: a projektek elbírálása során a
környezeti vonatkozásainak értékelése.

■

A környezetvédelmi szempontból többletet nyújtó, a természeti erôforrásokat ésszerûen felhasználó, a környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat elôsegítô stb. projektek elônyben részesülnek az értékelés során.

■

A fenntartható fejlôdés szempontjainak érvényesítését segítô útmutató elkészítése és a pályázók rendelkezésére bocsátása.

■

Szükség esetén a szakmai és nyomásgyakorló csoportok képviselôinek bevonása a Monitoring Bizottságba.

■

Technikai segítségnyújtás igénybevétele a fenntartható fejlôdés elômozdításával összefüggô monitoring-feladatok végrehajtásában.

■

Az éves beszámolók keretében jelentés készítése a környezetvédelmi tevékenységekrôl.

1.3.4.

Versenypolitika

A Strukturális Alapokra vonatkozó 1260/1999/EK rendelet 12. cikke elôírja, hogy a Strukturális Alapokból finanszírozott
mûveletek feleljenek meg az Alapító Szerzôdésben foglalt rendelkezéseknek, az annak keretében átvett jogeszközöknek,
továbbá a közösségi politikáknak és eljárásoknak, a versenyre vonatkozó szabályokat is ideértve.
Az Operatív Program kidolgozása a Állami Támogatásokra vonatkozó közösségi útmutatások figyelembe vételével történik. A Szerzôdés 87-88. cikkében foglalt, a versenyszabályokkal kapcsolatos rendelkezéseket teljes mértékben betartják.
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Az 1260/1999/EK rendelet 18(2)(b) cikke értelmében az Operatív Program összefoglaló leírást tartalmaz a prioritások megvalósítására tervezett intézkedésekrôl, ideértve a Szerzôdés 87. cikkében foglaltak szerinti állami támogatásoknak való
megfelelés ellenôrzéséhez szükséges információkat is. A fenti jogszabályi követelmények teljesítése érdekében a II. Fejezet megfelelô formában tartalmazza a programra vonatkozó állami támogatások összefoglaló táblázatát. Általános szabályként a táblázat tartalmazza a jelen Operatív Program keretében megvalósuló különféle intézkedések társfinanszírozására fordított összes állami támogatást.
Az 1.1. intézkedés (A munkanélküliség megelôzése és kezelése), az 1.3. intézkedés (A nôk munkaerô-piaci részvételének
támogatása, a munka és a családi élet összeegyeztetése) és a 2.3. intézkedése (A hátrányos helyzetû emberek, köztük a
romák foglalkoztathatóságának javítása) keretében a foglalkoztatási támogatást a Foglalkoztatási támogatásra vonatkozó
irányvonalakkal (OJ C 334, 12/12/1995) és a Bizottság azon ajánlásával összhangban kell adni, mely ajánlás szerint az
ezen intézkedéseket finanszírozó HU11-es és HU18-as számú támogatást fel kell venni a létezô támogatási listára [az Európai Bizottság 2002. november 19-én kelt (D/56578) levele ezen intézkedések felvételérôl a létezô és a Csatlakozási
Szerzôdéshez mellékletként csatolandó támogatási listára].
Az említett úgynevezett létezô támogatási listán szereplô állami támogatásokon kívül, az intézkedések keretében adandó állami támogatások megfelelnek vagy a de minimis szabálynak, vagy a csoportmentességre vonatkozó szabályoknak.
A létezô támogatási listán szereplô támogatási rendszerekre tekintettel minden javasolt változtatást közölni kell a Bizottsággal, az Állami Támogatás Monitoring Iroda (SAMO) általi jóváhagyás céljából, a Csatlakozási Szerzôdés IV. mellékletében, majd a csatlakozás után az EK Szerzôdés 88. cikkében elôírt eljárásnak megfelelôen.
A 2004-2006-os idôszakban Magyarország egésze jogosult lesz regionális támogatásra a 87(3)(a) cikk értelmében. Noha az összes régió támogatható terület lesz, az egyes térségek számára különbözô támogatás-intenzitási felsô határok
lesznek kijelölve (regionális támogatási térkép).
Egyes ágazatokban és egyes nagyberuházási projektekhez adott támogatásokra a valamely támogatási rendszerben adott
támogatás egyedi bejelentésére vonatkozó különleges kötelezettségek érvényesek.
Az Operatív Program keretében végrehajtott tevékenységek tekintetében az Irányító Hatóság feladata, hogy a
közremûködô szervezetek megfelelô támogatásával biztosítsa az állami támogatás szabályainak tiszteletben tartását a
projekt-kiválasztás, a kifizetési igények jóváhagyása és a váratlan helyszíni ellenôrzések során. A végrehajtásról szóló
éves beszámolókban be kell mutatni az állami támogatással kapcsolatos szabályok érvényesítése érdekében tett intézkedéseket, valamint a támogatott tevékenységek megfelelését a versenypolitika szabályainak.
1.3.5.

Kommunikáció és IT infrastruktúra

Az Irányító Hatóság biztosítja, hogy az OP keretében a Strukturális Alapok által társfinanszírozott mûveletek összhangban
legyenek a Bizottság 2003 júliusában elfogadott A Strukturális Alapok elektronikus kommunikációban használatos kritériumairól és módjairól szóló irányvonalaival.17

2.

MONITORING

2.1. A MONITORING BIZOTTSÁG
A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottsága (HEFOP MB) az a szervezet, amely önálló eljárásrendje szerint, az 1260/1999/EK rendelet 35. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban figyelemmel kíséri az Operatív Program végrehajtását.
Ugyanakkor a 35.1 cikk elôírja, hogy a MB felállítása legkésôbb három hónappal az Alapok hozzájárulására vonatkozó döntést követôen meg kell, hogy történjen.

17

SEC(2003) 895, 2003. július 28.
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A Monitoring Bizottság mûködésének alapelvei a Tanács 1260/1999/EK rendeletében és a Bizottság 438/2001/EK rendeletében foglaltak szerint kerültek meghatározásra. Ezzel összefüggésben a MB is megfelel a támogatás végrehajtása hatékonysági és minôségi követelményének. Ennek érdekében:
■

a 15. cikkben foglaltaknak megfelelôen megerôsíti, illetve kiigazítja a Programkiegészítô Dokumentumot, a támogatás monitorozásához használandó tárgyi és pénzügyi mutatókat is ideértve. Bármilyen további kiegészítés
meghozatalához a Monitoring Bizottság jóváhagyása szükséges.

■

az Irányító Hatóság a Program Kiegészítôt a Monitoring Bizottság egyetértése után fogadja el, ha a Program
Kiegészítô az Alapokból adott támogatásra vonatkozó Bizottsági döntés meghozatala után készült; illetve az érintett partnerekkel folytatott konzultáció után fogadja el, ha az Alapokból adott támogatásra vonatkozó Bizottsági
döntés meghozatala elôtt készült; utóbbi esetben az MB vagy megerôsíti a Program Kiegészítôt, vagy kiigazítást
kér az 1260/1999 EK rendelet 34(3) cikkében foglaltak szerint;

■

a támogatás elfogadásától számított hat hónapon belül megfontolja és jóváhagyja az egyes intézkedések alapján finanszírozott mûveletek kiválasztási kritériumait;
rendszeresen áttekinti a támogatás specifikus céljainak elérése felé tett elôrehaladást;

■
■

megvizsgálja a végrehajtás eredményességét, különös tekintettel az egyes intézkedések elé kitûzött célokra és
a 42. cikkben hivatkozott középtávú értékelésre;

■

megvizsgálja és jóváhagyja a végrehajtásról szóló éves beszámolókat és a záró beszámolót, az Európai Bizottsághoz történô benyújtásuk elôtt;

■

megvizsgálja és jóváhagyja az Alapokból adott hozzájárulásra vonatkozó bizottsági döntés tartalmának módosítását célzó javaslatokat;

■

bármikor javasolhatja az Irányító Hatóságnak a támogatás bármiféle módosítását és felülvizsgálatát az 1. cikkben hivatkozott célok elérésének lehetôvé tétele, illetve a támogatás menedzselésének javítása érdekében, a
pénzügyi menedzsmentet is ideértve. A támogatást bármely kiigazítása kizárólag a 34(3) cikkben foglaltakkal
összhangban történhet.

A HEFOP Monitoring Bizottságának felállításának engedélyezése az operatív programért felelôs Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium hatásköre, amelyet a partnerekkel történt konzultáció után, az Irányító Hatósággal egyetértésben gyakorol.
Az Ideiglenes Monitoring Bizottság felállítására 2003. szeptemberében került sor. Ekkor megállapodás született arról az
alapelvrôl is, hogy a Bizottság döntéshozatali eljárásának a konszenzuson kell alapulnia.
A Monitoring Bizottság évente legalább kétszer ülésezik.
A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program esetében az MB a következô tagokból áll:
■

elnök (a HEFOP Irányító Hatóság vezetôje),

■

a KTK Irányító Hatóság képviselôi,

■

a Regionális-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság képviselôje,

■

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium,

■

Oktatási Minisztérium,

■

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium,

■

Igazságügyi Minisztérium,

VI. A programok végrehajtása
■

Informatikai és Távközlési Minisztérium,

■

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,

■

Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztérium,

■

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

■

Esélyegyenlôségi Kormányhivatal,

■

Országos Foglalkoztatási Hivatal,

■

Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség Közhasznú Társaság,

■

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium közremûködô szervezete,
a Strukturális Alap Programiroda,

■

Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága,

■

Magyar Államkincstár,

■

Magyar Környezeti Oktatásért Egyesület,

■

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

■

Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

■

Diplomás Romák Országos Szervezete,

■

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége,

■

Munkanélkülieket Támogató Közhasznú Szervezetek Országos Egyesülete,

■

Szociális Tanács,

■

Kereskedôk és Vendéglátók Országos Szövetsége,

■

Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma,

■

Megyei jogú Városok Egyesülete,

■

a NUTS II regionális testületek képviselôi (mind a hét régióból) (Regionális Fejlesztési Tanácsok),

■

a Kifizetô Hatóság képviselôje,

■

a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal képviselôje,

■

az Európai Bizottság képviselôje (tanácsadói minôségben).
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Az 1260/1999/EK rendelet 35. cikke értelmében tanácsadói minôségben az Európai Beruházási Bank egy képviselôje is
részt vesz a Monitoring Bizottság munkájában.
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2.2. A HUMÁNERÔFORRÁS -FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM

VÉGREHAJTÁSÁNAK

ÉS

MONITORING

ELJÁRÁSÁNAK ISMERTETÉSE

Az IH által létrehozott monitoring rendszer fô célja a támogatás keretében finanszírozott mûveletek menetének monitorozása hatékonyság és kifogástalanság szempontjából, és összehasonlítása a támogatás keretében megfogalmazott tervekkel és kitûzött célokkal. Egyúttal a rendszer megkönnyíti az információk és adatok gyûjtését, amelyek elemzése alapján
felmérhetô a mûveletek elôrehaladottságának mértéke és az esetleges kiigazító intézkedések szükségessége.
2.2.1.

Az ESZA-ból támogatott-projektek monitoring rendszere

A projektmonitoring-rendszer három összetevôbôl áll: szakmai, pénzügyi és eljárási (teljesítmény) megfigyelô tevékenységek.
Ennek megfelelôen az Irányító Hatóság a közremûködô szervezetek számára elôírta a funkcióikból fakadó monitoring feladatokat, különös tekintettel a folyamat átláthatóvá és nyomon követhetôvé tételére. A rendszer kiépítése során kulcsfontosságú cél volt az „egyablakos” rendszer kialakítása a kedvezményezettek számára, a kommunikáció és az intervenció leegyszerûsítése érdekében.
A kedvezményezetteket felkérték, hogy meghatározott idôszakonként készítsenek idôközi beszámolót az elôrehaladásról.
Ezek a beszámolók szolgálnak alapul a monitoring eljáráshoz, ugyanakkor más dokumentumok és helyszíni látogatások is
segítik a rendszer hatékonyságát.
Az Irányító Hatóság feladatai:
■

a monitoring-eljárásra vonatkozó döntések elôkészítése,

■

az igazolt kifizetési kérelmek befogadása,

■

az átfogó jelentések befogadása,

■

a monitoring-program végrehajtásával kapcsolatos munkaértekezletek levezetése,

■

az 1260/1999/EK rendelet 34.1(f) cikke szerinti döntések meghozatala.

A monitoring tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatokat a fentebb említett három monitoring funkciónak
megfelelô módon a közremûködô szervezetekhez delegálta.
Foglalkoztatási Hivatal
Az FH feladata a projektek eljárási (teljesítési) monitorozása, az elôrehaladást bemutató beszámolók alaki
megfelelôségének és teljességének ellenôrzése, a számlák igazolása, helyszíni ellenôrzések és látogatások végrehajtása
országszerte, a megyei kirendeltségeken keresztül.
Ebben az összefüggésben az FH biztosítja a monitoring eljárás átfogó koordinálását a KTK keretében delegált valamenynyi közremûködô szervezet vonatkozásában.
Saját tevékenységét tekintve az FH olyan szakmai monitoring feladatokat is ellát, amelyek a HEF monitoring-rendszerén
kívül esô más közremûködô szervezetekre vonatkoznak. Az 1.2 Intézkedés estében a végsô kedvezményezett az Országos
Foglalkoztatási Hivatal.
Magyar Államkincstár (MÁK)
Mint az Irányító Hatóság által delegált közremûködô szervezet, a MÁK látja el a projektek pénzügyi monitoringját és
ellenôrzését.
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Más közremûködô szervezetek (OM AKI, ESZCSM SAPI, ESZA KHT, NFH)
A rájuk ruházott feladatok tekintetében a delegált közremûködô testületek az rendeletben foglalt elôírások szerinti monitoring feladatot látják el. Ezért minden egyes alkalmazási ablakhoz „monitoringvezetôt” neveznek ki, aki koordinálja az
adott ablakba tartozó projektek szakmai monitorozását végzôk feladatait. A „monitoringvezetô” megfelelô kapcsolatot tart
az OFH azon munkatársaival, akik a KTK átfogó monitoring tevékenységének koordinálását végzik.
A szakmai monitorozást végzô szakemberek lehetnek az érintett minisztérium vagy közremûködô szervezet munkatársai,
vagy külsô szakértôk. Kiválasztásuk szempontjait az Irányító Hatóság dolgozza ki az alkalmazási ablakért felelôs minisztérium direktívái alapján.

ESZA projekt monitoring folyamat összefoglaló
Negyedéves
elõrehaladási jelentés
elkészítése
(Kedvezményezett)
Nem teljes
Jelentés teljes?
(FH)

Teljes
Nem OK
Pénzügyileg
OK?
(MÁK)

Teljesítés
OK?
(FH)

Szakmailag
OK?
(Szak. Mon.)

Jelentés OK?
(FH)

OK

Van

Van helysz íni
ellenõrzés ?

Helyszíni ellenõrzés
(MÁK, FH, Szakm. Mon.)

Nincs
Jegyzõkönyv elkészítése

Helyszíni ell.
OK?

Nem

Szabálytalanság

FH, MÁK, Szakm.
Mon intézkedés

Szabálytakanság / csalás?

Igen

Csalás

IH intézkedés

Utalványozás
(IH)

Negyedéves szakmai jelentés elk.
(KSZ vez. mon.)

Negyedéves átfogó
jelentés elkészítése
(FH)
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Az ERFA-ból támogatott projektek monitoring rendszere

Az érintett közremûködô szervezetek (OMAI, ESZCSM SAPI) feladata a projektek eljárási (teljesítési) monitorozása, az
elôrehaladást bemutató beszámolók alaki megfelelôségének, teljességének és tartalmának ellenôrzése, a számlák igazolása, a tendereljárások szabályszerûségének ellenôrzése. Feladatkörükbe tartozik a projektek helyszíni ellenôrzése is.
A Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság szerepe és feladatai összhangban vannak az ESZA-finanszírozású projektek monitoring-rendszerében általuk ellátott feladatokkal.

Negyedéves
elõrehaladási jelentés
elkészítése
(Kedvezményezett)
Teljes

Nem teljes
Nem OK

Jelentés teljes?
(KSZ.)

Nem OK

Nem OK

Pénzügyileg
OK?
(Kincstár)

Szakmailag
OK?
(Szak. Mon.)

Jelentés Ok?
(KSZ.)

OK

Igen

Van helysz íni
ellenõrzés?

Helyszíni ellenõrzés
(Kincstár, KSZ.)

Nincs
Jegyzõkönyv elkészítése

Helyszíni ell.
Ok?

Nem

Szabálytalanság

KSZ, Kincstár
intézkedés

Szabálytalansá
g / csalás?

Igen

Csalás

IH intézkedés

Utalványozás (IH)

Negyedéves
szakmai jelentés
elkészítése (KSZ
vez. mon)

Negyedéves átfogó
jelentés elkészítése
(KSZ)
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2.3. AZ ÉVES ÉS ZÁRÓ BESZÁMOLÓK
Az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban, az OP éves beszámolóját a végrehajtás
idôszakában minden naptári év befejezôdését követô hat hónapon belül be kell nyújtani a Bizottsághoz. A záró beszámolót az utolsó kifizetést követô hat hónapon belül kell elküldeni. A beszámolót az Irányító Hatóság készíti és a Monitoring
Bizottság hagyja jóvá. Az IH az éves teljesítésekrôl szóló, illetve a záró beszámolót azzal a céllal nyújtja be az Európai Bizottsághoz, hogy az figyelemmel kísérje az Operatív Programmal összefüggô támogatás hatékonyságának és
megfelelôségének alakulását.
A beszámolóknak különösen az alábbiakra kell kitérniük:
■

Az általános feltételek minden olyan változására, amely lényeges lehet a támogatás megvalósítása szempontjából, különös tekintettel a fô társadalmi-gazdasági tendenciákra, a nemzeti, regionális vagy ágazati szakmapolitika változásaira, illetve a 9(c) cikkben hivatkozott referencia-keretben bekövetkezett változásra, valamint adott
esetben e változások következményeire a különbözô Alapokból származó támogatások kölcsönös konzisztenciájára, illetve az Alapokból származó támogatások és más finanszírozási eszközök közötti konzisztenciára nézve.

■

Az egyes Alapok specifikus céljaival összefüggô prioritások és intézkedések megvalósításának menetére, ahol
és amennyire csak lehet, számszerûsítve a fizikai mutatókat, és a 36. cikkben hivatkozott eredmény- és hatásmutatókat hatásokat a megfelelô szinten (a prioritás, vagy az intézkedés szintjén).

■

A támogatás pénzügyi teljesítésére, minden egyes intézkedésre vonatkozóan összefoglalva a kifizetô hatóság
által ténylegesen kifizetett összes költséget, a Bizottságtól kapott összes kifizetéstt, és számszerûsítve a
36(2)(c) cikkben hivatkozott pénzügyi mutatókat.

■

Az Irányító Hatóság és a Monitoring Bizottság által a végrehajtás minôsége és hatékonysága érdekében tett lépésekre, köztük különösen
■
a monitoringra, a pénzügyi ellenôrzésre és értékelésre, az adatgyûjtéssel kapcsolatos ügyeket is
ideértve;
■
a támogatás menedzselésével és a megtett intézkedésekkel összefüggésben felmerült bármely
jelentôsebb probléma összefoglalására, ideértve a 34(2) cikk értelmében tett kiigazítási
javaslatokkal, valamint a 38(4) cikk szerinti korrekciós intézkedések iránti igényekkel kapcsolatos
eljárást is;
■
a technikai segítségnyújtás igénybevételére;
■
a támogatás nyilvánosságának a 46. cikk szerinti biztosítása érdekében tett intézkedésekre.

■

A közösségi szakmapolitikai intézkedésekkel való 12. cikkben foglal kompatibilitás, valamint a 17(1) cikkben és
a 19(2) cikk második bekezdésében hivatkozott összes közösségi strukturális támogatás koordinálásának biztosítása érdekében tett lépésekre.

■

Szükség szerint egy külön fejezetre, amely a nagyobb projektek és globális támogatások finanszírozását és menetét mutatja be.

A végrehajtás befejezôdésérôl szóló záró beszámolónak tartalmaznia kell a 2004-2006-ig terjedô teljes idôszakra vonatkozó információkat, és alapul kell szolgálnia a KTK végrehajtási beszámoló elkészítéséhez.

2.4. MONITORING INDIKÁTOROK
Az 1260/1999/EK rendelet 36. cikkelye értelmében az operatív program végrehajtásának nyomon követéséhez és értékeléséhez a program jellegének és tartalmának megfelelô indikátorokat kell meghatározni. A Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásának monitorozásához és az Európai Bizottsághoz benyújtandó éves beszámolók elkészítéséhez
szükséges információkhoz négyszintû mutató-rendszer ad alapot:
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■

Kontextus indikátorok: Általános makro-gazdasági mutatók, amelyek a program „környezetét” jellemzik.

■

Program-szintû indikátorok: A program specifikus céljaihoz rendelt mutatók, valamint egyéb, a foglalkoztatás és
az oktatás-képzés területéhez kapcsolódó mutatók. Ez utóbbiakhoz nem tartozik cél, de változásaikat monitorozni kell.

■

Prioritás-szintû indikátorok: Az adott prioritás végrehajtásának nyomon követésére szolgáló mutatók, amelyek
meghatározásánál döntô szempont, hogy a prioritást mely Alap támogatja.

■

Intézkedés-szintû indikátorok: Az egyes intézkedések végrehajtásának monitorozását biztosító mutatók.

A 6. számú mellékletben található táblázat a kontextus mutatókat, a program-szintû és a prioritás-szintû mutatókat foglalja össze, az intézkedés-szintû mutatókat a program-kiegészítô dokumentum tartalmazza.
A beavatkozási területek besorolása
Az alábbi táblázat a 438/2001 EK rendelet IV. mellékletében szereplô kategóriákhoz rendelve mutatja be a HEFOP intézkedéseit.
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ÉRTÉKELÉS

Az 1260/1999/EK rendelet 40-43. cikke értelmében és a Közösségi Támogatási Kerettel (KTK) összhangban a jelen operatív Program alá tartozó közösségi támogatást ex-ante és ex-post értékelésnek kell alávetni, a hatásainak becslésére, figyelembe véve a II. Fejezetben kitûzött célokat, valamint a humán erôforrások és a munkaerôpiac területén tapasztalható specifikus strukturális problémákra gyakorolt hatásainak elemzése céljából.
Ennek részeként, az 1260/1999/EK rendelet 41. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelôen, már megtörtént a
Humánerôforrás-fejlesztés Operatív Program ex-ante értékelése..
Az ex-ante értékelés megítéli és felméri a program logikáját, tartalmát és ésszerûségét, továbbá alapként szolgál a program intézkedéseire tervezett támogatás felhasználásának elôkészítéséhez. Az ex-ante értékelés a helyzetelemzés alapján
indokoltnak találja a stratégia egymásutániságát, a prioritásokat, a program külsô és belsô koherenciáját, miután felmérte, hogy az egyes intézkedések milyen mértékben járulnak hozzá a célok eléréséhez (és milyen mértékben tartalmaznak
koherens megközelítést a prioritások érvényesítéséhez). E megközelítés alapján felmérte a javasolt prioritások és célok
társadalmi és gazdasági bázisát, hozzájárulva a program végrehajtási szakaszának monitorozásához szükséges mutatók
meghatározásához.
A programvégrehajtási idôszak rendkívüli rövidségére tekintettel, a 2004-2006 közötti idôszakban nem hivatalos idôközi
(félidôs) értékelésre kerül sor. Mindazonáltal a program végrehajtásának monitorozása folyamatosan zajlik, az elôirányzott
támogatás tényleges felhasználása érdekében.
Ez a folyamatos monitorozás tényleges „hidat” képez az ex-ante és a jövendô ex-post értékelés között és hozzájárul a végrehajtás általános hatékonyságának javításához. A folyamatos értékelés keretében a monitoring-mutatókat évente felül
kell vizsgálni.
Az ex-post értékelés a Bizottság feladata a tagállammal együttmûködve és a már rendelkezésre álló értékelési megállapítások alapján kiterjed az alapok felhasználására, valamint a program hatékonyságára és eredményességére (miközben
kiegészítô következtetéseket von le a gazdasági és társadalmi kohéziós szakpolitikákra nézve is).
Az ex-post értékelés a program egészére kiterjedô általános kritikával szolgál. Fô célja, hogy megítélje, a program hatását, és azt, hogy milyen hatásokat ezek mennyire vannak összhangban a programban kitûzött célokkal.
Az ex-post értékelést kivéve az értékelések elkészítése az Irányító Hatóság (IH) feladata. Ezzel összefüggésben a Nemzeti fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának feladata, hogy elkészítse egy nemzeti szintû értékelési akcióterv tervezetét, amelyet az Irányító Hatóságok követnek az 1260/1999/EK rendelet 34. cikke szerinti feladataik végrehajtása során.
Az értékelések végrehajtása az IH által kidolgozott eljárásokkal összhangban történik, figyelembe véve az értékelés irányelveiben megfogalmazott kulcsfontosságú elvek megvalósulását. Ebben a körben az Irányító Hatóság (egy Értékelési Irányító Csoport megfelelô bevonásával) kidolgozza az elvégzendô értékelés feladat-meghatározását, megszervezi a független (külsô) értékelôk kiválasztását, irányítja az értékelést és biztosítja a jóváhagyás elôtt szükséges minôségellenôrzést.
Az értékelô jelentések jóváhagyásánál biztosítja a nemzetközi értékelési szabványok érvényesítését.
A KTK szintjén létrehozott átfogó értékelési struktúrákon belül (a fentebb említett KTK-szintû értékelési akcióterv sérelme
nélkül) a HEFOP Irányító Hatósága létrehoz egy OP értékelô egységet, amely a fentebb kifejtett szempontokkal összhangban, elsôsorban az Értékelési Irányító Csoport segítségével végzi az értékelést.
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PÉNZÜGYI IRÁNYÍTÁS ÉS ELLENÔRZÉS

4.1. A KIFIZETÔ HATÓSÁG ÉS A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK
4.1.1.

A Kifizetô Hatóság

A Strukturális és Kohéziós Alapok egyetlen Kifizetô Hatóságaként a Pénzügyminisztérium lett kijelölve, amely így felelôs
az igazolt költségkimutatásokkal alátámasztott kifizetési kérelmek összeállításáért és benyújtásáért, valamint az Európai
Bizottságtól érkezô kifizetések fogadásáért.
A Kifizetô Hatóságnak meg kell gyôzôdnie arról, hogy az Irányító Hatóság igazgatási, számviteli, kifizetési és belsô
ellenôrzési eljárásai biztosítják az alkalmazandó szabályok tiszteletben tartását, tekintettel a következôkre:
■

a kérelmek jogosultságának ellenôrzése a kifizetések engedélyezését megelôzôen;

■

a vállalt kötelezettségek és teljesített kifizetések (a közösségi és a nemzeti támogatások egyaránt) pontos és
hiánytalan nyilvántartása, könyvelése;

■

a pályázatok jogosultságának ellenôrzése a kedvezményezettekkel történô szerzôdéskötést és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét megelôzôen.

A Kifizetô Hatóságnak meg kell gyôzôdnie arról, hogy az Irányító Hatóság alábbi intézkedései (szabályozások és eljárások)
megtörténtek:
■

megfelelô ellenôrzési nyomvonal fenntartása,

■

az irányítási és ellenôrzési rendszerek szabályos és hatékony mûködése,

■

az alkalmazandó szabályok tiszteletben tartása,

■

a költségek hitelesítése.

4.1.2.

A Kifizetô Hatóság pénzügyi feladatai

■

A Strukturális Alapoktól kapott likviditási elôleg kezelése (átutalás, idôközi kifizetések, záró mérlegek).

■

Az igénylések igazolása az Irányító Hatóságtól kapott információ alapján (ideértve az audit jelentéseket és az
5%-os ellenôrzési jelentéseket). Továbbá, a Kifizetô Hatóság elvégzi a szükség szerinti kiegészítô ellenôrzéseket,
annak biztosítására, hogy a költségelszámolások kalkulációja a hatályos számviteli rendszernek megfelelô, pontos és hiteles bizonylatokkal alátámasztott legyen.

■

Összeállítja az Irányító Hatóság által elkészített kimutatásokon, illetve a végsô kedvezményezettnél felmerült
tényleges költségeken alapuló, alaponkénti igazolt kifizetési kérelem dokumentációját (költségigazoló nyilatkozat, költségkimutatás, kifizetési kérelem) és benyújtja a Bizottsághoz;

■

Az igazolt kifizetési igénylések alaponkénti összeállítása (költségigazoló nyilatkozat, költségkimutatás, kifizetési
igénylés) az Irányító Hatóság által készített kimutatások alapján, és benyújtása a Bizottsághoz a végsô felhasználóknál felmerült tényleges költségeknek megfelelôen.

■

A folyó évre és a következô évre vonatkozóan az Irányító Hatóság elôrejelzései alapján számított költségelôirányzatok minden év április 30-ig történô összeállítása és benyújtása a Bizottsághoz.

■

Az Irányító Hatóság által visszafizetett (visszautalt), az Alapoknak járó összegek behajtása és az adminisztratív
hibák, a program irányításának esetleges rendellenességei vagy szabálytalanság következtében szükségessé
váló pénzügyi korrekciók elvégzése.
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■

Kimutatás összeállítása és a Bizottsághoz való évenkénti benyújtása azon összegekrôl, amelyek az adott
idôpontban behajtásra várnak, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban.

■

Számviteli nyilvántartás vezetése intézkedésenkénti, prioritásonkénti és alaponkénti bontásban saját könyvvitele, valamint az Irányító Hatóság vagy a Közremûködô Szervezet könyvviteli információs rendszere alapján, amely
nemcsak a Strukturális Alapok támogatásait, hanem a központi költségvetésbôl történô finanszírozást és a magán hozzájárulást is tartalmazza.

4.1.3.

A végsô kedvezményezettek kifizetési kérelmeinek teljesítése

Az Irányító Hatóság, a támogatásból finanszírozott mûveletek korrektségéért viselt felelôsségére való tekintettel fenntartja a jogot a kifizetések engedélyezésére (lásd az alábbi ábrát).
Ennek megfelelôen a kedvezményezettek kifizetési kérelmei teljesítésének menete a következô:
■

A végsô kedvezményezettek benyújtják kifizetés iránti igényüket (kiegyenlített számlákat vagy azonos bizonyító erejû számviteli bizonylatokat) a Közremûködô Szervezethez (1).

■

A Közremûködô Szervezet átveszi és ellenôrzi a számlákat és megállapítja az igényelt költség elszámolhatóságát. Az igazolt számlák alapján a Közremûködô Szervezet összeállítja és benyújtja az Irányító Hatósághoz a
közpénzbôl (EU alapokból vagy költségvetési társfinanszírozásból) való hozzájárulás iránti kérelmet (2).

■

Az Irányító Hatóság engedélyezi a kifizetést, és átutalási megbízást ad a Kincstárnak (3).

■

Az adott intézkedés számlájáról a végsô kedvezményezett megkapja a támogatást a benyújtott költségek után
(4).

■

A végsô kedvezményezett javára történt kifizetés alapján az Irányító Hatóság igénylést nyújt be a Kifizetô Hatósághoz az Alapokból történô hozzájárulás átutalása iránt az adott intézkedés számlájára (5). (A Kifizetô Hatóság
a kifizetést számlán tartja, az Alapoktól az Operatív Program részére fél évre kapott likviditási elôlegeket pedig
elkülönített bankszámlákon, amíg az Irányító Hatóságtól meg nem kapja az EU támogatás iránti, intézkedésekre
lebontott igénylést).

■

Az Irányító Hatóság által az Alapokból származó hozzájárulás iránt benyújtott igény alapján a Kifizetô Hatóság
megbízást ad a Magyar Államkincstárnak, hogy az EU-hozzájárulást a Kifizetô Hatóság OP számlájáról utalja át
az adott intézkedés számlájára (6).

AZ UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSOK ÚTJA A STRUKTURÁLIS ALAPOK PÉNZÜGYI
LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDSZERÉBEN

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Kifizetési kérelem benyújtása költségigazoló
nyilatkozat (negyedévenként)

OP IRÁNYÍTÓ
HATÓSÁG
(kifizetések engedélyezése)

Költségkimutatás
EU forrás lehívási kérelem [5.]
intézkedésenként

Hazai és EU forrás
lehívási kérelem [2.]

KIFIZETÕ HATÓSÁG
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Utalványozás [3.]

Intézkedés számla

KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEZET
(kifizetési kérelmek igazolása)

Kifizetett számlák, teljesítésigazoló
nyilatkozat [1.]

KEDVEZMÉNYEZETTEK

SA hozzájárulás
Elõleg, közbensõ kifizetés, végsõ kifizetés

Uniós és hazai támogatások
folyósítása
[4.]

Átutalási megbízás
az uniós támogatásra
[6.]

130

VI. A programok végrehajtása

4.2. PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS ÉS ELLENÔRZÉS
A pénzügyi lebonyolítás jogi keretét az EU Strukturális Alapok és a Kohéziós Alapok pénzügyi irányításáról, számvitelérôl
és ellenôrzésérôl szóló kormányrendelet alkotja. A végrehajtás rendszerében résztvevô különbözô szervezetek funkcióinak
egyértelmû definíciója és szétválasztása mellett a kifizetési folyamat átlátható és a lehetô legrövidebb, az 1260/1999/EK
rendelet 32.1 cikkében foglalt elôírásoknak megfelelôen. Ezzel összefüggésben a kifizetési folyamat minden szakaszára
elôírt határidôk vonatkoznak. Ugyanakkor az egycsatornás, megbízható és kezelhetô rendszer létrehozásával csökken az
ellenôrzési szintek száma, a vonatkozó EK szabályozással (a 1260/1999/EK tanácsi rendelettel, valamint a 438/2001/EK,
448/2001/EK, 1386/2002/EK, és 1605/2002/EK rendeletekkel) összhangban. Emellett teljesülnek a helytállósági ellenôrzések, az 5-15%-os ellenôrzések és a lebonyolításai feladatok elôírásai is.
Az Irányító Hatóság és a Kifizetô Hatóság közötti kétoldalú megállapodások biztosítják a funkciók világos szétválasztását,
mindkét szervezet szerepének és feladatainak meghatározásával, valamint a kifizetésekhez, a pénzügyi ellenôrzésekhez, a
költségkimutatások igazolásához, a számvitelhez és a rendellenességek kezeléséhez szükséges információk kijelölésével.
A Kifizetô Hatóság, az Irányító Hatóság és a Közremûködô Szervezetek mûködési szabályzatai kiterjednek az egyes szervezetek tevékenységének egészére, a részletes eljárásrendre a szükséges iratmintákkal, valamint az egyes munkafázisok
határidôire.18
Maximális ntervenciós ráták
Az OP Irányító Hatóságok feladata, hogy meggyôzôdjenek a 29. cikkben meghatározott maximális intervenciós ráták maradéktalan betartásáról.
Az Alapokból származó hozzájárulás általános szabályként az összes elszámolható költség maximum 75 százalékáig terjedhet, az 1. Célkitûzés esetében az elszámolható közkiadás legalább 50 százalékáig. Ha a régiók a Kohéziós Alap alá tartozó tagállamban helyezkednek el, ahogy az Magyarország esetében is van, a közösségi hozzájárulás kivételes, és kellôen
indokolt esetben elérheti az összes elszámolható költség 80 százalékát.
A vállalatokba történô beruházások esetén az Alapokból származó hozzájárulás az állami támogatások területére megállapított támogatási, vagy kombinált támogatási plafonig terjedhet.
Ha az adott támogatás jövedelemteremtô beruházások finanszírozására fordítódik, akkor az Alapokból e beruházásoknak
nyújtott támogatás mértékét azok belsô jellemzôi alapján kell meghatározni, ideértve a bruttó önfinanszírozás ezen beruházástípusok esetén a megvalósítás makrogazdasági körülményeinek fényében elvárható nagyságát, oly módon, hogy az
Alapok hozzájárulása ne eredményezze a nemzeti költségvetési erôfeszítés növekedését.
Az Alapokból származó hozzájárulás esetenkénti felsô határai a következôk:
■

a jelentôs jövedelmet jelentô infrastruktúrákba történô beruházás esetén az 1. Célkitûzés keretében a hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 40 százalékát, amely legfeljebb még 10 százalékkal megnövelhetô a Kohéziós Alapok alá esô tagállamokban. Magyarország esetében tehát az elérhetô maximum 50%;

■

a vállalatokba történô beruházások esetén az 1. Célkitûzés kertében a hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes
elszámolható költség 35 százalékát. Ha a beruházás kis- és közepes vállalkozásokba történik, a ráta nem direkt
támogatás formájában adott finanszírozási összeggel növelhetô, azzal a feltétellel, hogy ez a növekmény nem
haladhatja meg az összes elszámolható költség 10 százalékát.

Belsô ellenôrzés
Minden, az Operatív Program lebonyolításába bevont szervezet és intézmény saját belsô ellenôrzési egységet hoz létre és
mûködtet, az érintett szervezet vezetôjének közvetlen felügyelete alatt.
Az Irányító Hatóság belsô ellenôrzési egysége a Pénzügyminisztérium ellenôrzési stratégiájának elveit követi. Ezért az egység jogosult a HEFOP végrehajtásának bármely vonatkozásával összefüggô ellenôrzést végezni, a közremûködô szervezeteknél és a végsô kedvezményezetteknél is.

18

Elkészítés határideje: 2003 vége.
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A belsô ellenôrzési egység az Irányító Hatóság mindennapos tevékenységétôl, valamint a beépített ex ante és ex post vezetési felügyeleti rendszerektôl egyaránt elkülönülten mûködik. A belsô ellenôrzési egység fô feladata a szervezet e rendszereinek értékelése.
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium OP felügyeleti ellenôrzô egysége (és a belsô ellenôrzô egység),
(amely közvetlenül a miniszternek, vagy a közigazgatási államtitkárnak tartozik jelentési kötelezettséggel), és az Irányító
Hatóság OP belsô ellenôrzési egysége (amely közvetlenül az Irányító Hatóság OP vezetôjének tartozik jelentéstételi kötelezettséggel), egymástól mind funkcionálisan, mind szervezetileg független.
A 438/2001/EK rendelet 10. cikkében elôírt 5%-os ellenôrzéseket a Minisztérium (FMM) OP felügyeleti ellenôrzô egysége
és a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal végzi. A felügyeleti ellenôrzési egység funkcionálisan független az OP Irányító Hatóságától. A 2213/2002 (VII. 24) sz. Kormányhatározat értelmében a pénzügyminiszter koordinálja a helyszíni ellenôrzések
megtervezését és lebonyolítását. A koordinációt a Pénzügyminisztériumon belül létrehozott Nemzetközi Támogatást
Ellenôrzô Tárcaközi Bizottság biztosítja.
A Minisztérium OP és a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal az ellenôrzésrôl készült jelentéseket elküldi a Pénzügyminisztériumnak. Az egyes jelentésekbôl éves jelentés készül, amelyet azután a Nemzetközi Támogatást Ellenôrzô Tárcaközi Bizottság megvizsgál. Ezt követôen a Pénzügyminisztérium elküldi az Európai Bizottságnak.
A Kormányzati Ellenôrzési Hivatal feladata, hogy kiadja a nyilatkozatokat a támogatás lezárulásáról az 1260/1999/EK rendelet 38(1)(f) cikke értelmében, a 438/2001/EK rendelet 15. cikkével összhangban.
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1. MELLÉKLET: A PROGRAM CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI KÖZÖTTI KOHERENCIA

Korreláció a célok és az intézkedése között: * gyönge, ** közepes, *** erôs

19

Az 1-15. táblázatok a KSH vagy más magyar intézmények által szolgáltatott adatokat tartalmaznak, míg a 16-18. táblázatban az EUROSTAT adatai szerepelnek.

Forrás: KSH

* elôzô év = 100%
a) GDP / foglalkoztatottak

1. táblázat: Gazdasági fejlôdés Magyarországon, 1992-2002

2. MELLÉKLET: MUNKAERÔ-PIACI AD A T O K19
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2. táblázat: Munkaerô-piaci mutatók Magyarországon, 1992-2002 (éves átlagok, ezer fô)

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok
Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH, 2001-es népszámlálás

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok
Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH

3. táblázat: Munkaerô-piaci mutatók Magyarországon, 1992-2002
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4. táblázat Korcsoportonkénti foglalkoztatási ráták Magyarországon, 1992-2002

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok
Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH

Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH
* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok

5.táblázat: Korcsoportonkénti munkanélküliségi ráta Magyarországon, 1992-2002
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6. táblázat: Népesség (15-64 éves) fô ágazatok szerint, és nem foglalkoztatottak, 1992-2002

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok
Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH

7. táblázat: 15-64 éves népesség foglalkoztatottsági rátája régiónként, 1992-2002
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8. táblázat: Foglalkoztatottak és munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1999-2002 (%)

* A 2001-es népszámlálás adatai alapján újraszámított adatok
Forrás: Munkaerô-felmérés, KSH

*Éves átlagok, kivéve korkedvezményes nyugdíjazás: év végi adatok
Forrás: KSK, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Országos Foglalkoztatási Hivatal

(a munkaképes korú népesség százalékában)*

9. táblázat: Segélyezettek jövedelemtámogatási rendszer szerint, 1995-2002
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10. táblázat: Iskolázási arányok nappali tagozaton nemenként

a) nemek szerinti iskolázási arány, becsült adat
b) nettó iskolázási arány: tanulók aránya az azonos korcsoport %-ában
c) bruttó iskolázási arány a középfokú oktatásban
d) bruttó iskolázási arány a felsôfokú oktatásban
e) összes tanuló az adott korcsoportban
Forrás: KSH

Forrás: Országos Foglalkoztatási Hivatal, Alapbérek és keresetek adatfelvétel
Megjegyzés: Az adatok a költségvetési szférában valamennyi szervezetre, a versenyszférában a legalább 10 fôt (1995-2000), illetve a legalább 5 fôt (2001-tôl) foglalkoztató vállalkozásokra vonatkoznak

11. táblázat: Keresetek alakulása a költségvetési és a versenyszférában nemek szerint, 1999-2002
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12. táblázat: Keresetek régiók szerint

Megjegyzés: Az adatok a költségvetési szférában valamennyi szervezetre, a versenyszférában a legalább 10 fôt (1995-2000), illetve a legalább 5 fôt (2001-tôl) foglalkoztató
vállalkozásokra vonatkoznak
Forrás: Országos Foglalkoztatási Hivatal, Alapbérek és keresetek adatfelvétel

Megjegyzés: Az adatok a vezetôk keresetét is tartalmazzák. Az adatok a költségvetési szférában valamennyi szervezetre, a versenyszférában
a legalább 10 fôt (1995-2000), illetve a legalább 5 fôt (2001-tôl) foglalkoztató vállalkozásokra vonatkoznak.
Forrás: Országos Foglalkoztatási Hivatal, Alapbérek és keresetek adatfelvétel

13. táblázat: Keresetek iskolai végzettség szerint
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Milliárd Ft és millió ECU/EURO* és a GDP %-a

14. táblázat: Aktív és passzív foglalkoztatási intézkedésekre fordított kiadások, 1992-2002

Forrás: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Forrás: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

15. táblázat: A minimálbér és az öregségi nyugdíjminimum változása, 1988-2002 (Ft)
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Forrás: EUROSTAT

16. táblázat: Foglalkoztatási kulcsindikátorok 1. (EUROSTAT)

Forrás: EUROSTAT

17. táblázat:Foglalkoztatási kulcsindikátorok 2. (EUROSTAT)
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Forrás: EUROSTAT

18. táblázat: Foglalkoztatási kulcsindikátorok 3. (EUROSTAT)

Munkaerôpiaci Alap
(különleges költségvetési alap)
■ Munkanélküli ellátás, bértámogatások és foglalkoztatási
szolgálatok finanszírozása
■ A képzési rendszer fejlesztésének támogatása,
■ A fogyatékos emberek foglalkoztatásának elômozdítása,
■ Pénzügyi hozzájárulás az ÁFSZ mûködtetéséhez.

Kirendeltségek (174)
■ Munkanélküliek regisztrálása;
■ Munkaközvetítés, tanácsadás, pályairányítás;
■ Munkanélküli segélyek és bértámogatások kifizetése

Megyei Munkaügyi Központok (20)
■ A Munkaerôpiaci Alap forrásainak megyei szintû felhasználása,
■ Munkaközvetítôk ellenôrzése,
■ Adatgyûjtés és információszolgáltatás a munkaerôpiaci folyamatokról.

Foglalkoztatási Hivatal
■ Megyei munkaügyi központok ellenôrzése,
■ A munkaerô nyilvántartási rendszer kidolgozása,
■ A foglalkoztatási szolgálatok információs technológiai hátterének biztosítása,
■ Munkaerôpiaci elemzések és elôrejelzések készítése,
■ Munkaügyi kutatás és módszertan kidolgozása.

ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT (ÁFSZ)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
■ Foglalkoztatáspolitika, aktív és passzív munkaerôpiaci intézkedések irányítása
■ A Munkaerôpiaci Alap felügyelete és ellenôrzése,
■ Szociális párbeszéd, munkaügyi és foglalkoztatási jog,
■ Állami Foglalkoztatási Szolgálat ellenôrzése és irányítása,
■ HEFOP Irányító Hatóság.

Regionális Képzô Központok (9)
■ Képzô és átképzô tanfolyamok;
■ Bekapcsolódás a munkaügyi képzési programok
végrehajtásába

3. MELLÉKLET AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉ SE
Mellékletek
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4. MELLÉKLET A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE

Mellékletek
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5. MELLÉKLET A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA20
A közoktatás adminisztratív irányítása és kiterjedése
Horizontálisan az adminisztratív feladatok megoszlanak az Oktatási Minisztérium és más minisztériumok (mindenek elôtt
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium) között. Vertikálisan az adminisztratív ellenôrzés decentralizált és a vezetési feladatok megoszlanak a központi (országos), a helyi (regionális) és az intézményi szintek között.
A helyi önkormányzatok irányítják az iskola elôtti, az alapfokú és a középfokú oktatást. A különféle intézmények elfogadható mértékû döntési önállósággal rendelkeznek nemcsak szervezeti és mûködési értelemben, hanem költségvetésük tekintetében is.
A tanulók többsége állami iskolákba jár, amelyeket a közhatóságok, elsôsorban a helyi önkormányzatok irányítanak és
szerveznek. Az oktatási intézmények finanszírozása szektorsemleges. Az állami és a magán intézmények ugyanolyan feltételek mellett jutnak finanszírozási forrásokhoz.
Iskola elôtti oktatás (óvoda)
Ez az oktatási szint az iskolarendszer rendkívül fontos szerves része. 3-7 éves gyermekeket fogad. Az iskola elôtti – óvodai – oktatásban való részvétel ezen a szinten opcionális, az utolsó (ötéves kor utáni) év kivételével, amely kötelezô. Az
állami intézmények csak az alapfeladataik körén kívül esô szolgáltatásokat fizettethetik meg, például a tanmeneten kívüli foglakozásokat, az étkeztetést, kirándulásokat, stb. 2001-2002-ben 342 285 gyermek járt óvodába. Jelenleg a 3-5 éves
korcsoport óvodalátogatási aránya 86%. A 3-7 éves gyermekek átlagosan valamivel több mint három (3,3) évet járnak
óvodába. Ez Európában a legmagasabb arány, ami azt tükrözi, hogy a magyar közönség meg van elégedve ezzel az oktatási szolgáltatással.
Kötelezô nappali tagozatos oktatás
Szakaszok
Óvoda – egy kötelezô iskola-elôkészítô év (ISCED 0-1)
Általános iskola - egységes szerkezetben (ISCED 1 + 2)
Gimnázium (általános alsó és felsô középiskola) (ISCED 2 + 3)
Szakközépiskola (ISCED 3 + ISCED 4)
Szakiskola21 (C szak) – (ISCED 3)
Szakiskola22 (A szak / B szak23)– ismeretpótló (ISCED 2)
+ szakképzô iskola (ISCED 3 )
Szakiskola24 (D szak) – középiskola utáni szakképzés (ISCED 4)

5-6/7 éves kor
6/7-14 éves kor (alsó tagozat:
6-10 éves kor; felsô: 10-14)
10/12/14 – 18/19 éves kor
14-18/19/20 éves kor (általában 4 év)
14-18 éves kor (2+2 év)
15/16-18/19 éves kor (1-2 + 2 év)
18-19/20 éves kor (1-2 év)

Az oktatás 18 éves korig kötelezô. A szakmai tanulmányokat 16 éves kor elôtt nem lehet elkezdeni, eddig a korig a tanulók alapoktatásban vesznek részt.

20

Forrás: EURYDICE az Európai Oktatási Információs Hálózat (Socrates Program)
Az új típusú szakiskola lényegében a korábbi szakmunkásképzô iskola helyét vette át. Két év általános tanulmányokból és két év szakképzésbôl áll.
(‘C’ kurzus).
22
Az új típusú ismeretpótló szakiskola egy 1-2 éves általános (alapfokú) ismeretpótló kurzusból és egy kétéves rövid szakmai kurzusból áll. Ezek az iskolák fôleg azokat a tanulókat fogadják, akik nem tudták befejezni az általános iskolát, illetve problémáik vannak az alapkészségekkel (írás, olvasás, számolás).
23
Az ‘A’ és a ‘B’ kurzus csak az ismeretpótló oktatás induló szintjében különbözik egymástól. (a különbözô szintû alapfokú oktatást igénylô tanulók számára).
24
Szakiskolában szervezett, 1-2 éves idôtartamú kiegészítô, középiskola utáni szakmai tanfolyam (‘D’ kurzus)
21
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Felvételi követelmények
A kötelezô oktatás ingyenességét törvény írja elô. A magániskolák azonban tandíjat számíthatnak fel. Az általános iskolába való felvételhez iskolaérettségi nyilatkozat szükséges. Az iskolák kötelesek felvenni a körzetükben lakó összes alkalmas tanulót, a szülôk viszont bármelyik iskolába kérhetik gyermekük felvételét. A felsô középiskolába a felvételi eljárást
az iskolák szervezik, az Oktatási Minisztérium által kiadott irányvonalakkal összhangban.
A tanítási nap/hét/év hossza
A tanév 185 tanítási napból áll, hagyományosan augusztus végén, szeptember elején kezdôdik és a következô év augusztus 31-én ér véget. 2004-tôl három (körülbelül egyhetes) iskolaszünet van ôsszel, télen, illetve tavasszal, a 10-11 hetes
nyári szüneten kívül. Hetente öt tanítási nap van, a tanórák rendszerint 45 percesek. A különbözô évfolyamok maximális
óraszámát a törvény írja elô.
Osztály/tanulócsoport létszámok
A 2001-2002-es iskolaévben a tanuló/tanító arány a következôképpen alakult az iskolai oktatás egyes szintjein: óvoda
10,6, általános iskola (alsó és felsô tagozat) 10,5, gimnázium 13,3, szakközépiskola 15,0. Az átlagos osztálylétszám az
óvodákban 22,1, az általános iskolákban 19,8 volt. A jogszabályokban meghatározott maximális osztálylétszámok: 26 (14. évfolyam), 30 (5-8. évfolyam), 35 (9-13. évfolyam). Az osztályok vegyesek és azonos korú tanulókból állnak. 2003.
szeptemberétôl minden állami oktatási intézményben kötelezô az integrált oktatás, minden iskolában alakítanak vegyes
képességû tanulócsoportokat.
Tanterv ellenôrzés és tartalom
A nemzeti Alaptantervet (1995), a Kerettanterveket (2000) és a helyi (intézményi szintû) tarterveket magában foglaló háromszintes struktúra adja a törvényi keretet a tanárok számára a tanmenet kidolgozásához. Az egyes tantárgyak központi definíciója alapján az iskolák és a helyi tantestületek határozzák meg és fogadják el az egyes osztályok és egyes tárgyak helyi tanterveit és tanmenteit. A Nemzeti Alaptanterv jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A felülvizsgált Nemzeti Alaptanterv sajátos vonása lesz, hogy prioritást ad a képességek és készségek fejlesztésének. Az oktatási módszerek kiválasztását a tanárok, a szülôk és az egyes iskolák fenntartói vitatják meg. A tankönyvek megválasztása a tantestület feladata, a választható tankönyvek és szöveggyûjtemények listáját az Oktatási Minisztérium hagyja jóvá.
Fontos kiemelni, hogy a tantervi rendszerben a közelmúltban végrehajtott gyors változtatások végrehajtása még nem történt meg maradéktalanul. A jelen pillanatban három tantervi rendszer létezik (a különbözô oktatási szintekkel és típusokkal párhuzamosan) Magyarországon: a régi 1978-as (1995-ig többször módosított) tantervi rendszer, kizárólag a nemzeti
alaptanterven alapuló rendszer és a kerettantervek rendszere.
Értékelés, felsôbb osztályba lépés és osztályozás
A tanárok a tanév során folyamatosan értékelik a tanulók teljesítményét (írásbeli és szóbeli felmérôk). Az elsô évfolyamon a nehézségekkel küzdô tanulók nem utasíthatók évismétlésre. 2004-tôl a módosított közoktatási törvény elôírja, hogy
minden tanulót írásban, egyénileg kell értékelni, kibôvítve ezáltal a hagyományos (1-tôl 5-ig terjedô) érdemjegyekkel
történô értékelés kereteit. A tanuló bármely évfolyamon évet ismételhet, de az elsô három évfolyam esetében ez csak a
szülôk egyetértésével történhet, és osztályzatot nem adnak a tanulónak. Minden iskolának általános értékelési és osztályozási szabályzatot kell készítenie, a tanárok, az iskolafenntartók és a szülôk egyetértése alapján.
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A tankötelezettség utáni oktatás; felsô középiskolai és középiskola utáni oktatás
Oktatástípusok
Gimnázium (általános alsó és felsô középiskola) (ISCED 2 + 3)
Szakközépiskola (ISCED 3)
Szakiskola25 (C szak) (ISCED 3)
Szakiskola26 (A szak / B szak27)– ismeretpótló (ISCED 2)
+ szakképzô iskola (ISCED 3)
Szakiskola28 (D szak) – középiskola utáni szakképzés (ISCED 4)

10/12/14 – 18/19/20 éves kor
14-18/19/20 éves kor (általában 4 év)
14-18 éves kor (2+2 év)
15/16-18/19 éves kor (1-2 + 2 év)
18-19/20 éves kor (1-2 év)

Felvételi követelmények
A felsô középiskolák többsége felvételi vizsgát szervez. A törvény elôírja a felsô középiskolai oktatás ingyenességét. Ha
egy iskola a felvételi követelményei között vizsgákat is szerepeltet, akkor a hat és a nyolc osztályos gimnázium tanulóinak központilag szervezett vizsgán kell résztvenniük, más iskolák esetén a szabályok csak a vizsgák idôpontját írják elô.
A tanterv ellenôrzése és tartalma
Három különbözô tantervi csomag van, egy a gimnáziumok, egy a szakközépiskolák és egy a szakiskolák számára. Az
érettségi vizsgakövetelmények tartalmazzák a gimnáziumi tanulmányok lezárásának feltételeit. A szakiskola befejezésének feltételeit viszont az érintett szakmai követelmények adják. A szakmai tanulmányok esetén csak a szakközépiskola ad
(külön évfolyamok elvégzése nélkül) lehetôséget az érettségi vizsga letételére (és ezzel a felsôoktatásba lépésre).
Értékelés, felsôbb osztályba lépés és osztályozás
A tanulók értékelési rendszere ugyanolyan, mint az általános iskolai oktatásban. A felsô középiskola elvégzése után a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók érettségi vizsgát tehetnek. Az érettségi bizonyítvány megszerzése a felsôoktatásba
lépés elôfeltétele. A szakközépiskolák szakképzettségi bizonyítványt is adhatnak.
Felsôoktatás
Intézménytípusok
Magyarországon a felsôoktatási intézmények az állami és magán/felekezeti egyetemek és fôiskolák, amelyek akkreditációval és hivatalos állami elismeréssel rendelkeznek. Ezek szakosodott intézmények és saját szakterületükön szerveznek
kurzusokat. A felsôoktatási intézmények köre a nem egyetemi intézményeket (fôiskolákat), az egyetemi szintû intézményeket (egyetemeket) és az egyes felsôfokú szakképzést biztosító intézményeket foglalja magában.
Felvétel
Az összes felsôoktatási intézménybe a felvétel elôfeltétele az érettségi bizonyítvány megléte. Egyes felsôoktatási szakok
ennél szigorúbb felvételi követelményeket támasztanak. Kiegészítô feltételek is megkövetelhetôk (például idegen nyelvvizsga bizonyítvány, szakosodás, minôsítés, stb.).

25

Az új típusú szakiskola lényegében a korábbi szakmunkásképzô iskola helyét vette át. Két év általános tanulmányokból és két év szakképzésbôl áll.
Az új típusú ismeretpótló szakiskola egy 1-2 éves általános (alapfokú) ismeretpótló kurzusból és egy kétéves rövid szakmai kurzusból áll. Ezek az iskolák fôleg azokat a tanulókat fogadják, akik nem tudták befejezni az általános iskolát, illetve problémáik vannak az alapkészségekkel (írás, olvasás, számolás).
27
Az ‘A’ és a ‘B’ szak csak az ismeretpótló oktatás induló szintjében különbözik egymástól. (a különbözô szintû alapfokú oktatást igénylô tanulók számára).
28
Szakiskolában szervezett, 1-2 éves idôtartamú kiegészítô, középiskola utáni szakmai tanfolyam (‘D’ szak)
26
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Minôsítések
A diplomáknak kettôs funkciója van, iskolai és szakmai végzettséget is ad. A (3-4 éves) fôiskolai tanulmányokat sikeresen elvégzôk fôiskolai diplomát kapnak. Az egyetemek és más egyetemi szintû intézmények egyetemi diplomát adnak
azoknak a hallgatóknak, akik sikeresen elvégzik a 4-6 éves tanulmányokat. A felsôfokú szakképesítés a kétéves nem
egyetemi felsôfokú szakmai képzésben résztvevô hallgatóknak jár, a felsôfokú szakvizsga sikeres letétele után.
Sajátos nevelési igényû tanulók oktatása
Magyarországon a különleges oktatási szolgáltatásoknak nagy (a tizenkilencedik század közepéig visszanyúló) hagyományai vannak, külön intézmények mûködnek a vakok és gyengénlátók, a siketek és halláskárosultak, a testi és szellemi fogyatékosok számára az alap- és középfokú oktatásban. Ezek az intézmények egyben a legújabb különleges oktatási módszereket megismertetô, a terület szakembereit az integrált oktatási és képzési modulok bevezetésére felkészítô továbbképzô központok. A legutóbbi változások nyomán az integrált oktatás kötelezô az iskolarendszer minden szintjén, a teljesen siket, teljesen vak és a közepesen és súlyosan szellemi fogyatékos tanulók kivételével. A különleges oktatásban
résztvevô tanárok számára számos továbbképzô tanfolyamot szerveznek. Az általános iskola befejezése után a különleges
igényû tanulók különleges szakiskolákban is folytathatják tanulmányaikat.
Tanárok
A 2001-2002-es tanévben a közoktatásban 162 149 fôállású tanár dolgozott. Az általános iskolai tanárok képesítésüket
nem egyetemi szintû fôiskolai szakon szerzik, 4-5 évig tartó tanulmányok után. Az alsó középiskolai tanárok négy(-öt) éves
képzésben vesznek részt. A felsô középiskolai tanárok négy-öt éves általános egyetemi szakokon szerzik képesítésüket,
plusz egy év kiegészítô általános és szakmai gyakorlati képzés után. A tanárok többsége közalkalmazott.

6. MELLÉKLET: AZ EQUAL PROGRAM KAPCSOLÓDÁSA AZ ESZA ÁLTAL TÁMOGATOTT
OPERATÍV PROGRAMOKHOZ
A magyar EQUAL programot alkotó prioritások és témák szükség szerint kiegészítik a HEFOP vonatkozó prioritásait és intézkedéseit. Tekintettel arra, hogy mindkét programon belül bizonyos tevékenységek ugyanazokat a társadalmi-gazdasági csoportokat célozzák, a Program Kiegészítôben foglalt rendelkezések beépítik a szükséges eljárási „biztosítékokat” a
vonatkozó végrehajtási eljárások fizikai és pénzügyi szétválasztásának garantálása érdekében.
Az alábbi táblázat a HEFOP ESZA-intézkedések és az EQUAL prioritások és témák közötti összefüggéseket mutatja be.

Mellékletek

159

160

Mellékletek

Ugyanakkor az EQUAL programot az különbözteti meg a HEFOP keretében zajló „mainstream” ESZA tevékenységektôl,
hogy innovatív kezdeményezéseket támogat, illetve a partnerség és a nemzetközi együttmûködés kötelezô elemei a projektvégrehajtásnak.
A HEFOP-val fennálló komplementaritás különösen fontos az EQUAL Program 4. Prioritása (Esélyegyenlôség) esetében.
Ez a prioritás szorosan kapcsolódik az ESZA ötödik „szakmapolitikai területéhez” („különleges intézkedések a nôk
munkaerô-piaci megjelenése és részvétele ösztönzésére, ideértve karrierépítésüket, új munkalehetôségekhez jutásukat, a
vállalkozásalapítást, a vertikális és horizontális nemi alapú szegregáció csökkentését a munkaerôpiacon”).
Az érintett témákkal és intézkedésekkel összefüggésben mind az EQUAL program, mind a HEFOP tartalmaz kereszthivatkozásokat, ennélfogva a munka és a családi élet összeegyeztetését, valamint a nôk munkaerô-piaci részvételét (EQUAL
G. Téma) megkönnyítô akciók kezelésére a HEFOP (3.1 Intézkedés) keretében kerül sor, míg az EQUAL a nemek közötti
különbség csökkentésére és a foglalkozási szegregáció felszámolására (EQUAL H. Téma) koncentrál.
A két program keretében javasolt tevékenységek az alábbiakban foglalhatók össze:

EQUAL CIP tervezet (4.H. Téma)
Nemek közötti különbség csökkentése,
szegregáció felszámolása

■ Új foglalkoztatási formák és munkahelyi képzések
bevezetése, amelyek lehetôvé teszik a munka
és a családi élet összeegyeztetését;

HEFOP (1.3. intézkedés)
A nôk munkaerô-piaci részvételének elômozdítása,
a munka és a családi élet összeegyeztetése

■ Képzés, képességfejlesztés, távoktatás, stb.
■ A munkaerôpiacra való visszatérést megkönnyítô,
egyénre szabott munkaerô-piaci szolgáltatások;

■ A nôk IKT ismereteinek fejlesztése;
■ Támogatott foglalkoztatás;
■ A humánerôforrás-gazdálkodás új eszközeinek
létrehozása és bevezetése a nôk szakmai karrierjét
elômozdító vállalatoknál;
■ A nôk K+F tevékenységekben való részvételének
ösztönzése, mindenek elôtt a technológiai
és természettudományi területeken;
■ A családi vállalkozásokban dolgozó segítô családtagok
képzése, az IKT alkalmazásával összefüggô korszerû
vállalkozói ismeretekkel (e-vállalkozás, marketing, stb.)
és tudással való felvértezése;
■ A tevékenységek sokféleségére (pl. jogi tanácsadás,
ügyvédi tevékenység, reklám, stb.) épülô átfogó
stratégiák kidolgozása a dolgozók tudatformálása és
magatartásváltozása érdekében a nôk munkaerô-piaci
szegregációjával és diszkriminációjával kapcsolatban;
■ Támogató hálózatok létrehozás a nôk számára a nem
hagyományos foglalkozásokban;
■ Új pályaorientációs technikák bevezetése,
új módszerek kidolgozása és alkalmazása, annak
érdekében, hogy a fiatalokat a hagyományosan
a másik nem gyakorolt szakmákat kipróbálhassák.

■ A különbözô oktatási szintekhez igazított képzési
programok a vállalkozói ismeretek és képességek
fejlesztésére;
■ Rugalmas és alternatív szolgáltatások létrehozása és
mûködtetése a gyermekekrôl és más rászoruló
családtagokról való napközi gondoskodás területén;
■ A férfiak és nôk munkahelyi esélyegyenlôségének
elômozdítását célzó munkaadói kezdeményezések
támogatása, családbarát munkahelyi intézkedések
kidolgozása, rugalmas munkarendszerek kialakítása és
ösztönzése, karriertervezés nôk számára;
■ Helyi önkormányzatok támogatása a helyi
szolgáltatások családbarát harmonizálásának
kidolgozásában, bevezetésében és ösztönzésében.
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Az EQUAL-tevékenységek HEFOP tevékenységektôl való megkülönböztetésének elvét alkalmazni kell a másik két EQUALtémára is, nevezetesen
■

a munkaerôpiacon hátrányos helyzetben levôk munkaerô-piaci megjelenésének és visszatérésének megkönnyítésére (1A. téma);

■

az egész életen át tartó tanulás és a munkaerôpiacon hátrányos megkülönböztetést és egyenlôtlenséget
elszenvedôk felvételét és megtartását ösztönzô „befogadó” munkahelyi gyakorlat ösztönzésére.

A témák közötti átfedések elkerülése érdekében a HEFOP Program Kiegészítô megadja a szükséges eljárási és végrehajtási megoldásokat az alábbi intézkedésekre nézve, a vállalt tevékenységek fizikai és pénzügyi vonatkozásai világos szétválasztásának biztosítására:
■

esélyegyenlôség biztosítása az oktatásban a hátrányos helyzetû tanulók számára (2.1 Intézkedés);

■

a hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (2.3 Intézkedés);

■

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek és kompetenciák fejlesztésének elômozdítása (3.1 Intézkedés).

Biztosítani kell továbbá az EQUAL Program és a Regionális-fejlesztés Operatív Program (ROP) közötti komplementaritást.
A ROP keretében az ESZA-támogatást különösen a következôkre kell irányítani:
■

a regionális gazdaság igényeihez igazított szakképzés;

■

a helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásának bôvítése, és

■

a helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a szociális gazdaság ösztönzése.

Az alábbi táblázat a ROP keretében tett ESZA-intézkedések és az EQUAL prioritásai és témái közötti összefüggéseket mutatja be.
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7. MELLÉKLET MONITORING INDIKÁTOROK
Mellékletek
163

Mellékletek
164
29

Napok átlagos száma, amíg a bejelentett üres állás megvan, amit úgy kapunk meg, hogy az adott idôben meglevô összes üres álláshely számát osztjuk az üres álláshelyek havi mozgásával.

E prioritás hatásmutatói részleges mutatók (a 4.3 és a 4.4 intézkedésre vonatkoznak). Az ERFA intézkedések teljes hatását a programszintû hatásmutatók és a prioritás-szintû mutatók mutatják (a 4.1 intézkedés esetében a 3. prioritás, a 4.2 intézkedés esetében a 2. prioritás).
31
A program kezdetekor szolgáltatandó bázisadatok.
32
A program kezdetekor szolgáltatandó bázisadatok.
33
A program kezdetekor szolgáltatandó bázisadatok.
34
IT munkaállomások száma az egészségügyi szolgáltatóknál.
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Oktatás, egészségügy és szociális szolgáltatások, ágazatonként gyûjtendô adatok.

A HEFOP végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban létrehozott Irányító Hatóság
(IH) felelôs. Az egyes intézkedések végrehajtásával kapcsolatos bizonyos feladatokat az Irányító Hatóság
közremûködô szervezetek segítségével látja el. A program végrehajtásában, az Európai Szociális Alap Nemzeti
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