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Előzmények 

• A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM 
koordinálásával (2011-2014. február) 

• 2014. március 7: A PM „formal draft” verziójának benyújtása a 
Bizottságnak 

• Május 15: a Bizottság formális  észrevételeinek listája (102 
észrevétel és még kb. 100 technikai észrevétel) 

• Az észrevételek alapján megkezdődik a formális tárgyalási kör az 
Európai Bizottsággal �

• A Kormány megbízza a Miniszterelnökséget vezető minisztert a 

PM-ről szóló tárgyalások lefolytatásával*

*: 1344/2014. (VI. 18.) kormányhatározat



Tárgyalási mérföldkövek  

• június 24: Visegrádi Országok kormányfői csúcstalálkozója: a 
miniszter és a regionális politikáért felelős biztos megállapodtak 
a PM tárgyalásának nyári lezárásában

• Július 1: nyitó államtitkári egyeztetés (DG REGIO, DG EMPL, DG 
AGRI, DG MARE): „red line” ügyek azonosítása 

• Július 16: záró államtitkári egyeztetés az utolsó nyitott kérdések 
lezárására 

• Közben folyamatos szakértői szintű egyeztetések a 
Miniszterelnökség és a Bizottság között a formális és technikai 
észrevételekről a PM tervezők bevonásával. 



A PM hivatalos benyújtása

• A teljes észrevételcsomagot kezelve és a „red line” ügyek 
kompromisszumait követően a végleges PM benyújtása 

augusztus 15-én 

• Bizottság ún. interservice eljárása

• Augusztus 29-én a PM-et a Bizottság elfogadta

• Szeptember 11: hivatalos aláírási ceremónia Budapesten, az EU 
Bizottság elnökének és a miniszterelnök részvételével 



A „red line” ügyek 

Magyarország számára kiemelten fontos tématerületek, 
amelyekben eltérő állásponton volt a Bizottsággal: 

• Élelmiszeripari feldolgozás támogathatósága 
• TEN-T hálózaton kívüli utak támogathatósága 
• KKV-knak nyújtandó vissza nem térítendő támogatások 



Eredmények I. 

A tárgyalások kiemelkedő eredménye, hogy az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap mellett lehetőség nyílik az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásait is bevonni az 
élelmiszeripari feldolgozási fejlesztések finanszírozásba, 
amennyiben a kedvezményezett 
•nem-mezőgazdasági és 
•közepes méretű vállalkozás, 
függetlenül attól, hogy a fejlesztés a Lisszaboni Szerződés 38. 

cikke szerinti I. mellékletben szerepel-e. 

Tudomásunk szerint ez a megoldás EU28 szinten példa nélküli.



Eredmények II. 

Szintén kiemelkedő eredmény, hogy a Bizottság végül elállt 
kifogásaitól a 

•TEN-T-n kívüli ún. ráhordó (IKOP) és 
•a helyi utak (TOP) fejlesztését illetően, 

így ezek a célok továbbra is támogathatók lesznek 2014-2020-ban. 



Eredmények III. 

A Bizottság álláspontját, miszerint a KKV-k támogatásának fő
eszközei a visszatérítendő pénzügyi eszközök, a tárgyalások 
keretében sikerült enyhíteni és a PM-be végül nem mint kizárólagos 
finanszírozási forma került be a TC3 (KKV célkitűzés) kapcsán. 

A részleteket (a vissza nem térítendő támogatásokra irányadó
iparági, piaci fókusz stb.) az OP tárgyalások keretében szükséges 
kezelni.  

Összességében is a támogatások területén a kombinált megoldások 
irányába kell elmozdulni. 



Kompromisszumok I. 

Turisztika: 
•a Bizottság már legkorábbi, 2012-es pozíciós papírjában is 
elzárkózott az önálló turisztikai fejlesztések támogathatóságát 
illetően és csak társadalmi befogadás vagy más komplex fejlesztési 
csomag részeként tartotta elképzelhetőnek.  

•Ehhez képest sikerült a GINOP-ban megtartani az önálló turisztikai 
prioritást (kb. 100 Mrd Ft), ugyanakkor 

•A kereskedelmi szálláshelyek és wellness létesítmények kizárólag 
visszatérítendő támogatásban részesülhetnek a jövőben.  



Kompromisszumok II. 

Területfejlesztés OP: 

•A Bizottság elfogadta, hogy Magyarország a 2014-2020-as TOP 
végrehajtást nem Integrált Területi Beruházások keretében hajtja 
végre, ugyanakkor 

•Magyarország elfogadta, hogy a megyei tervezés keretében járási 
szintre allokált előzetes tervezési forrásösszegeket feloldja 
(kormányhatározat módosítás folyamatban van). 



Kompromisszum nélkül zárult téma
A Budapesten megvalósuló, de országos hatáskörű projektek finanszírozásának 
kérdése  (CPR 70.2 cikk): 

•Magyarország szerette volna elérni, hogy ezeket – országos érintettségük 
kapcsán – teljes egészében a kevésbé fejlett régiókategóriáknak allokált 
forrásból lehessen finanszírozni kímélendő a korlátos KMR forrásokat 

•Bizottság álláspontja: a projekteket meg kell bontani arányszám mentén (pl. 
lakosság arány) és a KMR-re jutó részt nemzeti vagy VEKOP forrásból kell 
biztosítani úgy, hogy lehetséges a kevésbé fejlett régiókra jutó fporrást bevonni, 
de max. a finanszírozó prioritás 15%-ig …

•A tárgyalások közben, a szlovák és lengyel PM elfogadásával (és így a Bizottság 
álláspontjának elfogadásával) nem maradt tárgyalási mozgástér 



Összefoglalás

• A PM tervezése során azonosított legfőbb tématerületeken 
sikerült eredményesen képviselni a magyar érdekeket és olyan 
témákban is sikerült előrelépést tenni, amelyek EU28 szinten is 
egyedülállóak. 

• A kompromisszumokból adódó esetleges kihívásokat az OP 
tárgyalások keretében szükséges kezelni.  



Összefoglalás

TOP: Terület-és 
településfejlesztés 

VEKOP: Közép-Magyarország

KÖFOP: Közigazgatás 

EFOP: Emberi erőforrások 

IKOP: Közlekedés 

KEHOP: Környezet és energia 

GINOP: Gazdaságfejlesztés és 
innováció



Összefoglalás



OP tervezési irányok, teendők  
- GINOP

- a KKV fejlesztések céljára adott VNT források fókuszának kidolgozása 
- a visszatérítendő támogatások alkalmazásához szükséges piaci 

kudarcokat azonosító „gap” elemzések véglegesítése 
- a K+F fejlesztések fókuszát meghatározó ún. S3 stratégia véglegesítése 

- TOP, VEKOP: 

- Tervezési mátrixok véglegesítése megyénként és beavatkozási 
tématerületenként

- EFOP: beavatkozási logika konkretizálása, források koncentrálása 
- IKOP, KEHOP:

- Szakaszolt projektek és nagyprojektek listájáról döntés 
- Támogathatósági feltételek (járműbeszerzés, nem TEN-T utak 

egyeztetése a Bizottsággal) 



További lépések 

• Augusztus 18: a Bizottság formális észrevételei a 2014. június 7-
én benyújtott operatív programokra 

• Ezzel elindul az OP-k formális tárgyalása – továbbra is az OP 
tervezésért felelős tárcák

• Tervezés-koordinációs munkacsoport felállítása a 
Miniszterelnökség vezetésével, cél: egységes hazai álláspont 
kialakítása és PM-mel való összhang biztosítása, OP-k közös 
fejezeteinek elkészítése 



További lépések 

• Szeptember 9-12: első egyeztetések a Bizottsággal, „red line 
ügyek” azonosítása   

• Az elfogadható vagy szakértői szinten egyeztethető észrevételek 
alapján operatív programok átdolgozása szeptember folyamán 

• A „red line” ügyek felterjesztése politikai szintre, államtitkári 
szintű egyeztetés szervezése a Bizottsággal 

• Október második felében: újabb társadalmi konzultációs kör 

• Cél: tárgyalások lezárása október végére 
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