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Jogosultság 2014-2020 
- Legkevésbé fejlett régiók (75% 

alatt) 

- Átmeneti régiók (75-90%) 

- Fejlettebb régiók (90% felett) 



Kohéziós Alap jogosultság 
Támogatandó területek: 

környezetvédelem és 

közlekedési infrastruktúra 

 

Miért? 



 

Egy főre jutó  

GDP 





1 főre jutó regionális GDP, 2011 

 



 



Munkanélküliség 



Miért az Unió kohéziós politikája 

jelenthet megoldást? 

A kohéziós politika célja, hogy kiegyensúlyozott gazdasági, társadalmi és 
területi fejlődés megteremtésével csökkentse az Unió egyes régiói közötti 
különbségeket. 
 

 

Legfelső szint Legalsó szint  Arány 

Az egy főre jutó GDP 
(%-os arány az EU-28-ban) 

Luxemburg 

266% 

Bulgária 

47% 
5,7* 

Foglalkoztatási ráta 
(%, a 20–64 éves 

korosztályban) 

Svédország 

79,8% 

Görögország 

53,2% 
1,5 

* Az Egyesült Államokban ez az arány mindössze 2,5, Japánban 

pedig 2 



A kohéziós politika alapjai a Római 

Szerződésben keresendők 

 A Római Szerződés (1957) preambuluma: szükség van arra, 
hogy az aláíró felek „erősítsék gazdaságaik egységét és 
biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző régiók 
között meglévő különbségek és  
a hátrányos helyzetű régiók elmaradottságának 
csökkentésével”.  

 

 A Lisszaboni Szerződés 174. cikke (2010): „Átfogó harmonikus 
fejlődésének előmozdítása érdekében az Unió úgy alakítja és 
folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítését eredményezze. Az Unió különösen 
a különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentésére törekszik”. 

 



Mi az a régió? 

 Az Eurostat kidolgozta a statisztikai célú területi 

egységek nómenklatúráját (NUTS). 

 A kohéziós politika a NUTS 2. szintű régióira 

koncentrálódik, amelyek lakossága 800 ezer és 3 

millió között van.  

 Jelenleg 274 NUTS 2. szintű régió található az EU-

ban (módszertan!). 

 



Az EU 2014–2020 közötti kohéziós 

politikája: az Unió költségvetésének 

1/3-a 

 

A 2014 és 2020 közötti 
időszakra elfogadott 

reformok célja a 
rendelkezésre álló EU-

források 
maximalizálása. 1 082 Mrd euró 

Az EU teljes 2014-2020-as költségvetése 

Egyéb EU-politikák  
(mezőgazdaság,  

kutatás, külső stb.) 

730,2 Mrd euró 

67,5% 32,5% 

351,8 Mrd euró 

A kohéziós politika finanszírozása 

Növekedés 



A kohéziós politika végrehajtja 

az Európa 2020 stratégiát 

 2010 márciusában indult: A lisszaboni stratégia  
(2000–2005) nyomon követéseként. 

 Az Európai Bizottság „intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésének stratégiája” a következő tíz 
évre. 

 Intelligens stratégia: innováció; oktatás; digitális 
társadalom. 

 Fenntarthatósági stratégia: éghajlat, energia és 
mobilitás. 

 Inkluzív stratégia: foglalkoztatás és készségek; a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem. 



A növekedés és munkahelyteremtés 

3 finanszírozási forrása (alapok)  

3 ALAPON 
KERESZTÜL 
VALÓSUL  

MEG 

EURÓPAI 
REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI 

ALAP 

EURÓPAI 
SZOCIÁLIS 

ALAP 

KOHÉZIÓS 
ALAP 

A KOHÉZIÓS POLITIKA FINANSZÍROZÁSA 

351,8 milliárd 
EUR 

KOHÉZIÓS 
POLITIKAI 

FINANSZÍROZÁS 

VÁRHATÓ NEMZETI  
KÖZ- ÉS MAGÁN- 

HOZZÁJÁRULÁSOK 

A KOHÉZIÓS 
POLITIKA  

VALÓSZÍNŰ 
HATÁSA 

500 milliárd EUR 
+ 



Az összes EU-régiót érintő 

beruházások 

ALKALMAZKODIK 

Minden EU-régiónak előnyös 

A BERUHÁZÁS SZINTJE 

A FEJLETTSÉG SZINTJÉHEZ 

182 Mrd euró 
a kevésbé fejlett régióknak 

GDP < az EU-27 átlagának 75%-a 

az EU népesség  
27%-a. 

az átmeneti régióknak 

GDP az EU-27 átlagának 75-90%-a 

az EU népesség  
12%-a.  

35 Mrd euró 

a fejlettebb régióknak 

GDP > az EU-27 átlagának 90%-a 

az EU népesség  
61%-a. 

54 Mrd euró 



Kohéziós politikai finanszírozás, 

2014–2020 (351,8 milliárd EUR) 

182,2 Mrd euró 

35,4Mrd euró 

54,3 Mrd euró 

10,2 Mrd euró 

0,4 Mrd euró 

3,2 Mrd euró 

63,3 Mrd euró 

1,6 Mrd euró 

1,2 Mrd euró 

Kevésbé fejlett régiók 

Átmeneti régiók 

Fejlettebb régiók 

Európai Területi Együttműködés 

Innovatív városfejlesztési tevékenységek 

Fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése (feltöltés) 

Kohéziós Alap 

A legkülső és a ritkán lakott régióknak  

biztosított külön keret 

Technikai segítség 



Forráselosztás (m EUR, 

vidékfejlesztéssel) 

 63 399,7  

 182 171,8  

 35 381,1  

 54 350,5   1 555,4  

 7 

548,4  

 2 075,0  

 3 211,2  

 95 577,1  

 5 749,3  

Kohéziós Alap

Kevésbé fejlett régiók

Átmeneti régiók

Fejlettebb régiók

Legtávolabbi, alacsony

népsűrűségű területek

Határon átnyúló együttműködés

Transznacionális együttműködés

Fiatalok foglalkoztatási

kezdeményezés (plusz forrás)

Vidékfejlesztés



Költségvetési keret 

tagállamonként (2014–2020) 



A KOHÉZIÓS POLITIKA SZERKEZETE 

2007-2013 2014-2020 

Célok   Célkitűzések Régiókategória Alapok 

KONVERGENCIA   

ERFA, ESZA 

BEFEKTETÉS A 

NÖVEKEDÉSBE ÉS 

A 

MUNKAHELYEKB

E 

Kevésbé fejlett 

régiók 

ERFA, ESZA 
Konvergencia fokozatos 

kivezetése 

Átmeneti régiók 
Regionális versenyképesség 

és foglalkoztatottság 

fokozatos bevezetés 

  
Kohéziós 

Alap 

Kohéziós 

Alap 

REGIONÁLIS 

VERSENYKÉPESSÉG ÉS 

FOGLALKOZTATOTTSÁ

G   

ERFA, ESZA Fejlettebb régiók ERFA, ESZA 

EURÓPAI TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ERFA 

EURÓPAI 

TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉ

S   

ERFA 



A módszer:  

Programozás, partnerség és 

megosztott irányítás 

Közös 

stratégiai 

keret 

Partnerségi 

megállapo-

dások 

Operatív 

programozás 

A programok 

irányítása/ 

Projektek 

kiválasztása 

Monitoring/ 

Éves jelentés 



A kohéziós politikát végrehajtó 

3 hatóság 

 Irányító hatóság: feladata az operatív program 
végrehajtása, valamint felügyeleti céllal 
monitoringbizottság létrehozása. 

 

 Tanúsító szerv: feladata a költségnyilatkozatok, valamint  
a kifizetési kérelmek ellenőrzése, mielőtt azok a Bizottság  
elé kerülnek. 

 

 Ellenőrzési szervezet: az irányító és monitoring-rendszer 
hatékony működésének felügyeletét szolgáló szervezet 
létrehozása az egyes operatív programokhoz. 

 



Az öt európai strukturális és 

beruházási alap együttműködése 

Az európai strukturális és beruházási alapok 
közös szabályai 

 Egyszerűsített költségelszámolási lehetőségek. 

 E-kormányzás. 

 Támogathatósági szabályok. 

 Pénzügyi eszközök. 

 CLLD – közösségvezérelt helyi fejlesztés. 

PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS 

Európai 

Mezőgazdasági  

Vidékfejlesztés

i Alap 

Kohéziós 

Alap 

Európai 

Szociális 

Alap 

Európai 

Regionális 

Fejlesztési 

Alap 

Európai 

Tengerügyi 

és Halászati 

Alap 



11 tematikus célkitűzés 

Kutatás-fejlesztés 
Az éghajlatváltozás  

elleni küzdelem 

Információs és 

kommunikációs technológiák 

A kkv-k versenyképessége 

Alacsony szén-dioxid- 

kibocsátású gazdaság 

Környezetvédelem és 

erőforrás-hatékonyság 

Fenntartható közlekedés 

Jobb köz- igazgatás 

Hatékonyabb oktatás  

és képzés 

Társadalmi befogadás 

Foglalkoztatás  

és mobilitás 

ERFA mind a 11 célkitűzést támogatja, de főként az 1-4, 

ESZA: 8-11, de 1-4 és 6 is 

KA: 4-7 és 11 is 



4 tematikus prioritásra irányuló 

beruházások (ERFA) 

15% 

20% 12% 

50% 

60% 

80% 

Elmaradottabb 
régiók 

Átmeneti 
régiók 

Fejlettebb 
régiók 

• Kutatás-fejlesztés. 

• Információs és kommunikációs technológia (ikt). 

• Kis- és középvállalkozások (kkv-k) – a pénzügyi eszközök nagyobb mértékű felhasználása. 

• Alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való átállás (energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások). 

1 

2 

3 

4 



Nagyobb összpontosítás az 

eredményekre 

Monitorozás 

Teljesítési tartalék 

6%-os finanszírozás szétosztása 2019-ben azon programok és 

prioritások között, amelyek teljesítették a mérföldkövek 85%-át. 



Az Európai Szociális Alap fokozott 

szerepe 
Először fordul elő, hogy a kohéziós politika tekintetében 

23,1%-os ESZA-forrást állapítanak meg a 2014–2020 
időszakra nézve  

 

Ehhez az alábbiak járulnak hozzá: 

 Nemzeti ESZA-hozzájárulási arányok a 2007–2013-as 
időszakban. 

 A tagállamok foglalkoztatási szintje. 

 A hozzájárulás aktuális, a partnerségi megállapodásokban 
az igények és a teljesítendő feladatok alapján 
megállapított mértéke. 

 A teljes ESZA-összeg az EU-28-ak esetében: 80,3 milliárd EUR. 

 



Az ESZA tematikus 

koncentrációja 
 Az ESZA-források 20%-át minden tagállamban a 

társadalmi befogadás előmozdítására, és a 

szegénység, valamint a megkülönböztetés minden 
formája elleni küzdelemre fordítják. 

 A 4 tematikus célkitűzésben legfeljebb 5 beruházási 

terület finanszírozására kell koncentrálni: 

foglalkoztatás/mobilitás, oktatás/ képzés, társadalmi 

befogadás és hatékonyabb közigazgatás. 

 

 
 

60% 

Elmaradottabb régiók 
 
 

 
 

70% 

Átmeneti régiók 
 
 

 
 

80% 

Fejlettebb régiók 
 
 



Ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés 
 A teljes költségvetés: 6,4 milliárd EUR (3,2 mrd EUR meghatározott 

költségvetés + 3,2 mrd EUR az ESZA alapból). 

 Azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség meghaladja a 25%-ot. 

 Célcsoport: 25 év vagy adott esetben 30 év alatti NEET-fiatalok: 

 inaktív vagy munkanélküli (+hosszú ideje); 

 álláskeresőként/munkanélküliként regisztrált vagy nem  

regisztrált egyaránt; 

 támogatásra jogosult régióban él. 

 Az operatív programok, köztük az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

elfogadása. 

 Az európai fiatalok több mint ötöde nem talál munkát magának a 

munkaerőpiacon. 

 NEET-fiatalok (foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő 

fiatalok. 7,5 millió európai fiatalt érint) 

 Több mint 50%-os különbség figyelhető meg az ifjúsági munkanélküliség terén 

az egyes tagállamok között: Németországban 7,7%, Görögországban 58,2% a 

fiatal munkanélküliek aránya. 



Fenntartható városfejlesztés:  

a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó prioritás 

Az ERFA-ból származó finanszírozás legalább 5%-át 
integrált fenntartható városfejlesztésre kell fordítani 
nemzeti szinten 

 A városok által kidolgozott, integrált városfejlesztési 
stratégiákat integrált területi beruházásként (ITI), több 
tematikus kategóriára kiterjedő prioritási tengelyként 
vagy egyedi operatív programként kell végrehajtani. 

 A projekteket a stratégiákkal összhangban kell 
kiválasztaniuk a városoknak. 

 A városi-vidéki kapcsolatokat figyelembe kell venni. 

 Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákat kell 
használni – a helyi civil szervezetekkel konzultálva. 



Több tagállamra kiterjedő, 

fokozott együttműködés 

3 alkotóelem:  

 Több tagállamot érintő. 

 Transznacionális. 

 Interregionális. 

 

A 2014–2020 közötti időszakra szánt költségvetés: 

10,2 mrd € 

 A kohéziós politikai költségvetés 2,9%-a. 

 



Az EU kohéziós politikája: A 

reform főbb elemei 

 Kapcsolat az EU 2020 stratégiával. 

 Öt európai és strukturális alap összehangolt felhasználása. 

 A növekedés szempontjából kulcsfontosságú ágazatok 
forrásaira irányul. 

 Egyértelmű célkitűzések meghatározása és az eredmények 
mérése. 

 Kedvező feltételek megteremtése a beruházásokhoz. 

 Az Európai Szociális Alap fokozott szerepe. 

 A partnerek nagyobb szerephez jutnak a tervezésben,  
a megvalósításban és az ellenőrzésben. 

 A területi fejlesztés integrált megközelítése. 

 A több tagállamra kiterjedő együttműködés fokozása. 



A kohéziós politikának 

köszönhetően... 

ez idáig a 2007 és 2013 közötti időszakban: 
 600 ezer új munkahely jött létre – legalább 1/3-uk kkv-

kban. 

 200 ezer kkv kapott támogatást. 

 1800 km-nyi vasútvonal épült/lett felújítva. 

 25 ezer km-nyi közút épült/lett felújítva. 

 Biztosítottak szélessávú hozzáférést 5 millió polgár 
számára. 

 Biztosítottak ivóvizet 3 millió polgár számára. 

 ESZA: évi 15 millió résztvevő. 

 940 pénzügyi eszköz 25 tagállamban 8,36 mrd EUR 
értékű finanszírozást biztosított saját tőkéhez, hitelekhez 
és garanciákhoz. 



Az EU kohéziós politikája és a 

szolidaritás 

 Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) 2002-ben  
a Közép-Európát érintő súlyos árvizek után jött létre. 

 A helyreállításhoz nyújtott pénzügyi támogatás. 

 Célja a jelentős természeti katasztrófák által sújtott 
területek kármentesítésének támogatása, és az Unió 
szolidaritásának kifejezése a megsemmisült 
területeken élőknek. 

 Az EUSZA-ból ez idáig 56, természeti katasztrófával  
(erdőtüzek, földrengések, viharok, aszály, árvizek)  
sújtott terület részesült támogatásban. 

 23 európai ország ez idáig több mint 3,58 milliárd 
eurónyi segélyt kapott. 



A legutóbbi reformok 

 

  Minden régió köteles az ERFA támogatásainak jelentős 
részét innovációra és kutatásra, a digitalizációra, a kis- 
és középvállalatok segítésére, illetve az alacsony szén-
dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérésre fordítani 
(fejlettebb régiók: 80%, átmeneti régiók: 60%, kevésbé 
fejlett régiók: 50%). 

 Az ESZA az álláskeresőket, különösen a fiatalokat segíti 
a munkához jutásban és munkahelyük megtartásában, 
küzd a társadalmi kirekesztés ellen, javítja az oktatás 
minőségét, és korszerűsíti a közigazgatást, miközben a 
fiatalok foglalkoztatását segítő kezdeményezés (Youth 
Employment Initiative) célzott segítséget nyújt a 
fiataloknak.  



 

  Egyértelmű, átlátható és mérhető célok rögzítése; 

 A támogatások elköltésének feltételekhez kötése; 

 A bürokrácia csökkentése és a szabályok 

egyszerűsítése; 

 Címzett támogatások a városfejlesztésre; 

 A régiók közötti belföldi és határokon átívelő 

együttműködés megerősítése. 



 351 milliárd eurót fog beruházni az EU városaiban 

és régióiban. Ebből:  

 63,4 milliárd eurót fognak (a Kohéziós Alapból) 

kiemelt transzeurópai közlekedési kapcsolatok 

kialakítására és fontos környezeti infrastrukturális 

projektek megvalósítására fordítani;  

 Legalább 26,7 milliárd euróval fogják finanszírozni 

az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra 

való átállást szolgáló beruházásokat;  

 Legalább 80,3 milliárd eurót fognak költeni az ESZA 

hatáskörébe tartozó beruházásokra  



Magyarország 

Összesen 25,4 mrd EUR (453 mrd EUR, a 

vidékfejlesztési támogatásokkal együtt) 

 15 mrd EUR a konvergencia régióknak 

 463,7 millió EUR Közép-Magyarországnak 

 6 mrd EUR a Kohéziós Alapból 

 361,8 EUR az Európai Területi Együttműködésre 

 49,8 millió a Fiatalok foglalkoztatási 

kezdeményezésére 

 Vidékfejlesztés 3,45 mrd EUR 



Széchenyi 2020 operatív programok 
(társadalmi egyeztetés alatt) 

1. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

(EFOP) 

2. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program (KEHOP) 

3. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) 

4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) 

5. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 

Program (VEKOP) 



6. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési 

Operatív Program (KÖFOP) 

7. Vidékfejlesztési Program (VP) 

8. Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) 

9. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program (RSZTOP) 

 

Partnerségi megállapodás aláírása: 2014. szept. 11. 



5 nemzeti fejlesztési prioritás (PM) 

 A gazdasági szereplők versenyképességének 

javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása. 

 A foglalkoztatás növelése (a gazdaságfejlesztési, 

a foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási 

szakpolitikák által, tekintettel a területi 

különbségekre). 

 Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése. 

 A társadalmi befogadási és népesedési kihívások 

kezelése. 

 A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 

fejlesztések megvalósítása. 



Néhány várható 

eredmény 

 K+I kiadások GDP-hez viszonyított aránya 1,3%-ról 
(2012) 1,8%-ra kell, hogy nőjön. Erre a területre 
fordított magánkiadásokat 0,34%-ról 0,8%-ra kell 
növelni a GDP arányában 

 Épületek és vállalkozások energetikai 
korszerűsítése, a teljes energiafogyasztás 14,65%-a 
megújulóból származzon (9,6% -2012) 

 A felsőfokú végzettségűek aránya 30,3%-ra nőjön 
és az iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökkenjen 
(11,8% -2012) 

 Vállalkozások adminisztratív terhei csökkenjenek, 
befektetői bizalom nőjön. Vonzóbb üzleti 
környezet. 



2007-2013 eredményei (25,3 mrd 

EUR allokáció) 

ERFA: 

 Cca. 75.000 munkahely 

 Több mint 1.250 vállalkozás beindításának 

segítése 

 Közvetlen beruházási segítség több mint 32.000 

KKV projektnek 

 Több mint 3.500 kutatási és műszaki fejlesztési 

projekt támogatása 



ERFA és KA: 
 Több mint 400 km közút 

 1.700 km utat építettek újjá 

 Több mint 4 millió ember jutott jobb városi közlekedési 
lehetőségekhez 

ESZA: 
 Több mint 2 millió embernek képzés 

 Több mint 50.000-en kaptak szociális támogatást a 
munkaerőpiaci részvétel előmozdítására 

 Intézmények számára elérhető tudományos 
adatbázisok száma 14-ről 52-re nőtt 

 Integrált oktatásban résztvevő hátrányos helyzetűek 
száma megduplázódott 

 Közel 1.700 iskola kapott támogatást a kompetencia-
alapú tanításhoz 

 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 



Köszönöm a figyelmet! 


