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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 180/2015. (V. 5.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
218. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Kohut Balázst, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2015. április 29-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2015. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. április 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02651-2/2015.
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Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
215.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Balogh Csaba Sándort 2015. április 30-ai hatállyal 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2015. április 28.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. április 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02651-3/2015.
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A köztársasági elnök 182/2015. (V. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok María Verónica Chahin Sarah rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Chilei Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. április 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. április 22.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02416-2/2015.

A Kormány 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
b) jóváhagyja a  2.  mellékletben foglalt táblázat 3., 11., 27. és 30. sorában meghatározott, egymilliárd forintot 

meghaladó támogatási igényű projekteket,
c) elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Kormány visszavonja

a) az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra 
kerülő projektek jogutódlásáról, az  Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 
módosításáról, valamint az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat 2. pont a) alpontját, 3. és 4. pontját, 
valamint 2. és 3. mellékletét, és

b) a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform 
Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt 
projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről szóló 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 2.  pont 
b) alpontját, 6. pont b) alpontját, 7. pontjában az „a 6. pont b) alpontja tekintetében a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter” szövegrészt, valamint 2. és 4. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz

	  
	  

	  

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 

AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 
 
1.1. A prioritás tartalma: A prioritás a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván 
javulást elérni: 
1.1.1. az ügyintézés tekintetében az eljárások egyszerűsítésével és az elektronikus 
támogathatóságra való átalakításával, 
1.1.2. az önkormányzási képesség javítása terén a helyi jogalkotási folyamat eredményesebbé 
tételével, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erősítésével, a tervezési eszköztár bővítésével, 
továbbá az önkormányzat által ellátott igazgatási szolgáltatások megszervezésének a 
szükségszerű finomhangolásával, valamint 
1.1.3. a közigazgatás működése tekintetében pedig a költséghatékony működési eljárások és 
vezetési eszközök elterjesztésével. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 23,440 2,568 0,020 26,028 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 0,790 Mrd Ft 

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a 
prioritás keretéből: 10% 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 22,286 0,632 2,194 25,112 
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

3. 1.1.14. Partnerség erősítése 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja a közigazgatás, továbbá a civil és 
vállalkozói szektor közötti kapcsolatok 
intézményesített formáinak terjesztése, a partnerek 
kapacitásának növelése, ennek keretében: 
1. társadalmi, szakmai és érdekvédelmi szervezetek 
minőségi kapacitásbővítése és együttműködésük 
erősítése, 
2. szakterületi intézményesített partnerségi 
megoldások támogatása: közigazgatásban 
foglalkoztatottak és partnereik közös képzése 
társadalmi egyeztető képességeik javítása érdekében, 
továbbá intézményesített együttműködési formák 
kialakítása. 
A konstrukció megvalósítása során növelni szükséges 
a civilek hajlandóságát a jogalkotásban és 
érdekérvényesítésben való részvétel és véleményezés 
kihasználására. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

4. 1.1.15. 
Közszolgáltatások 
versenyképességi 

szempontú javítása 
0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja a közszolgáltatások 

versenyképességi szempontú javítása. 
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 
nemzetgazdasági 

miniszter 

5. 1.1.16. 

Esélyegyenlőség-
elvű 

fejlesztéspolitika 
kapacitásának 

biztosítása 

0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretében létrejön egy országos 
mentori hálózat, valamint ennek támogatásával a 
helyi tisztviselők megfelelő felkészültséget és 
ismereteket szereznek az esélyegyenlőségi 
programok létrehozásához és végrehajtásához. A 
konstrukció által a településeken élő, hátrányos 
helyzetű állampolgárok számára helyben elérhetőek 

emberi erőforrások 
minisztere  
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lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos 
helyzetük mérséklődik. 

6. 1.1.17. 

Kormányzati 
informatikai 

szolgáltatási és 
e-közigazgatási 

sztenderdek 
kidolgozása 

0,000 0,200 0,000 0,050 0,000 

A kormányzati szervek infokommunikáció területén 
gyakorolt irányító és ellenőrző tevékenységének 
tapasztalatai szerint az IT gazdálkodás, tervezés és 
üzemeltetés szoros felügyeletével gazdaságosabbá és 
célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT ráfordításai. 
A konstrukció keretében a kormányzati informatikai 
irányítás szabályozási, biztonsági és operatív 
szempontú fejlesztése valósul meg, amelynek 
eredményeként számonkérhető, standardizált 
műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó 
környezet jönnek létre. Az egyes részfejlesztések 
együttesen képesek a közigazgatási informatika 
konszolidációjának támogatására. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 

7. 1.1.18. 

Civil szervezetek 
működési 

környezetének 
javítása 

0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja a civil szervezetek működési 
környezetének javítása. 

emberi erőforrások 
minisztere  

8. 1.1.19. 
Hatásvizsgálatok és 

stratégiák 
elkészítése 

0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció eredményeként minden 
minisztériumban több előterjesztés kapcsán születik 
érdemi hatásvizsgálat, melynek segítségével kialakul 
az egységes módszertanra épülő hatásvizsgálati 
rendszer, valamint elterjednek a modern vizsgálati 
módszerek. A konstrukció az Államreform Operatív 
Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében 
szereplő, a kormányzati jogszabály-előkészítési 
folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt 
eredményeire épül. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

9. 1.1.20. 

Önkormányzati 
fejlesztések 
figyelemmel 

kísérése 

0,000 0,400 0,000 0,038 0,020 

A konstrukció célja, hogy az uniós jogi 
kötelezettségeknek megfelelően valósuljanak meg az 
önkormányzatok által kezelt fejlesztések. 
A feladatbővítés célja az önkormányzatok 
információs igényeinek felmérése, tudásátadó, 
tudásmegosztó és kompetenciafejlesztő workshopok 
szervezése, továbbá az érintett önkormányzatoknak 
az Önkormányzati Koordinációs Iroda által 
kialakítandó informatikai modul és tudástár 
használatába történő bekapcsolása. 

belügyminiszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 
nemzetgazdasági 

miniszter, nemzeti 
fejlesztési miniszter 
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10. 1.1.21. 

Korrupció 
megelőzése és a 
közigazgatás-

fejlesztés 
áttekintése 

0,000 0,680 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja kettős: 
1. a korrupció megelőzését célzó program 
végrehajtása, ami két évre megszabja a korrupció 
megelőzését célzó konkrét intézkedéseket, 
2. átfogó áttekintés készítése a kormányzati 
működésről azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen a 
következő években megteendő további lépésekre. 

belügyminiszter  

11. 1.1.22. 

A helyi 
közszolgáltatások 
versenyképességet 

szolgáló 
modernizálása 

0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja a helyi közszolgáltatások 
versenyképességet szolgáló modernizálása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 

12. 1.1.26. 

A jó állam 
koncepció 

támogatottságának 
növelése az 

együttműködés 
speciális 

területeinek 
erősítésével 

0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 

A konstrukció célja a korábbi Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program, valamint a készülő 
közigazgatás-fejlesztési programok elemeinek 
nemzetközi beágyazása, és illesztése a jelenlegi 
közigazgatás-fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek 
mellett a jelenlegi közigazgatás-fejlesztési 
elképzelések, valamint a jövőre vonatkozó tervek 
között jelentős szerep jut a közigazgatás módszertani 
megalapozásának és fejlesztésének. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

13. 1.2.6. 

Jogszabályok és 
folyamatok 

egyszerűsítése, 
egyszerűsítésének 

koordinációja 

2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció eredményeként az állampolgárokat 
érintő legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentő 
ügyek folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a 
jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. 
időráfordítás) mértéke, ami növeli az állampolgári 
elégedettséget. A pályázati konstrukcióban 
megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani 
keretek között, folyamatos szakmai mentorálás és 
koordináció mellett folynak, ami biztosítja a 
konstrukció eredményességét. A központi monitoring 
rendszer és az egységes módszertan révén 
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés 
teljes értéke. A konstrukció céljai egy kiemelt projekt 
és egy pályázati kiírás keretében valósulnak meg. 

igazságügyi 
miniszter  

14. 1.2.7. Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja a jelenlegi szabályozás 
vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új 
szervezeti modell kidolgozása, szervezeti stratégia 
elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  
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racionalizálása, képzés, arculati integráció, 
tájékoztatási tevékenységek megvalósítása. 

15. 1.2.8. 

Járási 
államigazgatási 

rendszer 
kialakításának 
megtervezése 

0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja a járási államigazgatási rendszer 
kialakításának megtervezése. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

16. 1.2.9. 

Ügyfélszolgálati 
élethelyzetek, 

eljárások 
kidolgozása 

0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja ügyfélszolgálati élethelyzetek, 
eljárások kidolgozása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

17. 1.2.10. 

Az elektronikus 
ügyintézésre 
vonatkozó 
jogszabályi 
környezet 

felülvizsgálata 

0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja egységes koncepció elkészítése, 
valamint az abban foglaltakat szolgáló jogszabály-
módosítások és új jogi normák szövegének 
kidolgozása. A konstrukció közvetett célja az 
elektronikus ügyintézés használatának növelése a 
jogszabályi környezet ügyfélközpontú 
megközelítésével. A konstrukció további célja a 
szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelő forma 
kialakítása, a vélemények konszolidálási 
mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók 
megfelelő informálása a végleges tervezettel 
kapcsolatos véleményekről. 

igazságügyi 
miniszter 

belügyminiszter, 
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 

18. 1.2.11. 

Területfejlesztési, 
területi tervezési és 

szakmai 
koordinációs 

rendszer kialakítása 

0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 
A konstrukció célja területfejlesztési, területi 
tervezési és szakmai koordinációs rendszer 
kialakítása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzetgazdasági 
miniszter, nemzeti 

fejlesztési miniszter 

19. 1.2.11/A 

Területfejlesztési 
tevékenység 
támogatása a 
konvergencia 

régiókban lévő 
megyei 

önkormányzatok és 
a Balaton 

Fejlesztési Tanács 
számára 

0,000 0,000 1,720 0,000 0,000 

A konstrukció célja a konvergencia régiókban lévő 
megyei önkormányzatok területfejlesztési 
tevékenyégének kialakítása, kapacitásaik, 
képességeik megerősítése, hogy képessé váljanak 
arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakra való 
felkészülés keretében a regionális fejlesztési 
ügynökségek bevonásával elkészítsék: 
1. a hosszú távú céljaikat tartalmazó területfejlesztési 
koncepciójukat, 
2. az 1. pont szerinti koncepciók megvalósítását célzó 
fejlesztési stratégiájukat és programjukat, mely 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzetgazdasági 
miniszter, nemzeti 

fejlesztési miniszter 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 62. szám

 
5723

	  
	  

	  

tartalmazza a legfontosabb projektötleteket is. 
A konstrukció további célja a Balaton Fejlesztési 
Tanács területi tervezési feladatainak ellátása. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
könnyített elbírálású projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

20. 1.2.12. 
Közhiteles 

címregiszter 
kialakítása 

0,000 0,950 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja a közigazgatáson belüli egységes 
címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek 
közötti együttműködés, valamint az ügyfelekkel való 
kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek 
ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá 
tétele. A konstrukció további célja a címkezeléshez 
kapcsolódó jogszabályi környezet megújításával, a 
címváltozások címkezelési eseményekkel egyidejű 
címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész 
címregiszter kialakítása. További cél a címregiszter 
által biztosított címkezelési szolgáltatásokra 
támaszkodva a címek rögzítésével és 
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció 
csökkentése, valamint az eljárásokban helyes 
címadatok alkalmazása által a hatósági eljárásokban 
gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása. 

belügyminiszter  

21. 1.2.13. 

Pénzügyi igazgatás 
folyamatainak és 
szabályozásának 

átalakítása 

0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja a pénzügyi igazgatás 
folyamatainak és szabályozásának átalakítása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

22. 1.2.14. 

A közhiteles 
nyilvántartásokról, 
valamint a nemzeti 

adatvagyon 
kezeléséről szóló 

jogszabályok 
felülvizsgálata 

0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 
A konstrukció célja a közhiteles nyilvántartásokról, 
valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló 
jogszabályok felülvizsgálata. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

belügyminiszter, 
igazságügyi 

miniszter 

23. 1.2.15. 

Az állami 
vagyonnyilvántartás 
teljes körűségének 

és minőségének 
javítása 

0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a 
vagyonnyilvántartási és vagyonértékelési 
eljárásrendet, kialakítsa a kizárólagos állami 
vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő 
nyilvántartását, valamint a nem valós, megbízható 
értéken nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  



5724 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 62. szám
 

	  
	  

	  

valós értéken történő nyilvántartását, továbbá a 
kérdéses vagyonelemek egységes alapelvek mentén 
történő nyilvántartását. 

24. 1.2.17. 

Adatok, 
információk 

szolgáltatásával 
kapcsolatos 

jogszabályok 
felülvizsgálata 

0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 
A konstrukció célja az adatok, információk 
szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok 
felülvizsgálata. 

igazságügyi 
miniszter 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

25. 1.2.18. Szervezetfejlesztési 
program 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretén belül – kiemelt projektként – 
valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához 
szükséges módszertanok kidolgozása, a koordinációs 
és támogatói feladatok ellátása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

26. 1.2.18/A 

Szervezetfejlesztési 
program 

államigazgatási és 
igazságszolgáltatási 

szervek számára 

0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 

A Szervezetfejlesztés Program – a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program végrehajtásaként – 
a központi költségvetési szervek és azok területi 
egységei (a fővárosi és megyei kormányhivatalba 
integrált szakigazgatási szervek kivételével) 
eredményességi és hatékonysági szempontú 
fejlesztését jelöli meg fő célként. A konstrukció a 
megyei kormányhivatalok által le nem fedett 
államigazgatási szervekre fókuszál, ily módon 
lehetővé válik a közigazgatási szervezetrendszer 
egészének modernizálása. A szervezetfejlesztési 
eszköztár elemei komplex lehetőséget biztosítanak az 
érintett közigazgatási szervek költségvetési, emberi 
erőforrás és működési szempontú fejlesztésére, saját 
szükségleteiknek megfelelően. A konstrukció keretén 
belül valósul meg a pályázó szervek átvilágítása, 
melynek alapján kidolgozásra, majd végrehajtásra 
kerül a konstrukció céljainak eléréséhez szükséges 
cselekvési terv. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
egyfordulós projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

27. 1.2.20. 

E-közigazgatási 
irányítás megújítása 

a központi 
közigazgatásban 

0,000 0,390 0,000 0,000 0,000 A konstrukció célja az e-közigazgatási irányítás 
megújítása a központi közigazgatásban. belügyminiszter  
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28. 1.2.22. 

A jelenlegi szociális 
ellátórendszer 
folyamatainak 
átalakításához 

szükséges 
módszertanok 
kidolgozása 

0,000 0,000 0,270 0,130 0,000 

A konstrukció célja egy olyan reform 
megvalósításának megalapozása, mely egy új 
struktúra kialakítását alapozza meg és létrehozása 
esetén képes a jelenleg működő elosztási és 
folyósítási rendszer modernizálására, technikai 
oldalról történő kiegészítésére, elektronizálására és 
költséghatékony módon történő működtetésére. A 
konstrukció eredményeként megalkotott koncepció 
olyan egységes eljárási rendszer megteremtésének 
feltételeit és a megvalósítás szükséges lépéseit 
mutatja be, melyek végrehajtása esetén az egyes 
szociális ellátások jogosultakhoz való eljutásának 
módszerei egyöntetűvé válnak. A konstrukció 
segítségével az egyes munkafolyamatok 
felülvizsgálatával és megújításával a szociális 
transzferek kifizetési rendszerének új működési 
modellje lesz kialakítható. 
Szakmai tartalombővítés keretében a társadalmi 
vélemények összegzését tartalmazó kutatás 
lebonyolítása és a társadalmi hatásvizsgálatok 
szélesebb körű lebonyolítása történik. 

emberi erőforrások 
minisztere  

29. 1.2.23. 

A nyugdíjrendszer 
modellezési, hosszú 

távú előrejelzési 
elemeinek 

fejlesztése, a 
kiegészítő 

nyugdíjrendszerek 
lehetőségeinek 

feltárása 

0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 

A konstrukció stratégiai célja, hogy a Világbank 
technikai segítséget és információt nyújtson 
Magyarország számára olyan kérdésekben, mint 
nyugdíj-előrejelzések modellezési technikái, 
nyugdíjmodellek nemzetközi összehasonlítása, 
kiegészítő nyugdíjrendszerekben az önkéntes 
részvétel erősítésére vonatkozó lehetőségek. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

30. 1.2.24. 

A fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer 

szervezeti 
működésének 

fejlesztése 

0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 

2011. január 1-től új struktúrában működik a 
fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóság. Az új 
működési struktúrában részben fennmaradtak azok a 
problémák, amelyek a hivatali működés belső 
fejlesztését igénylik. A problémák kezelését célozza 
egy olyan fejlesztési koncepció, amely 
1. új stratégiát és célrendszert fogalmaz meg a 
fogyasztóvédelem összkormányzati kezelése 
érdekében, 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 
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2. új partnerségi struktúrát alakít ki a 
fogyasztóvédelmi jogkörrel rendelkező hivatalok 
együttműködése és egységes ügykezelése érdekében, 
3. felkészíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és 
a területi felügyelőségek vezetőit és munkatársait az 
új típusú, korszerű fogyasztóvédelmi megközelítés 
stratégiai és operatív szintű alkalmazására, 
4. modern HR eszköztárat alapoz az új 
fogyasztóvédelmi stratégia alkalmazását kiszolgáló 
humánerőforrás átfogó szakmai és 
kompetenciafejlesztésére. 

31. 1.A.3. 

Területi 
együttműködést 

segítő programok 
kialakítása az 

önkormányzatoknál 
a konvergencia 

régiókban 

0,000 0,000 0,000 1,850 0,000 

A konstrukció segítségével 
1. javul az önkormányzatok által ellátott 
közszolgáltatások megszervezésének hatékonysága, 
2. javul a közszolgáltatások minősége, 
3. erősödik a kistérségi társulás kereteiben 
megvalósuló együttműködés, 
4. javul a kistérségi társulások eredményessége a 
hátrányos helyzetűeket (különösen a romákat) érintő 
foglalkoztatási programokban, 
5. hatékonyabban történik az önkormányzati források 
felhasználása a helyi közigazgatási feladatok 
ésszerűbb és olcsóbb ellátásával. 
A konstrukció tartalmazza a területi együttműködés 
esélyegyenlőség-elvű fejlesztését és a közpolitikai 
eszközök fejlesztését szolgáló beavatkozásokat. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
egyfordulós projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

emberi erőforrások 
minisztere  

32. 1.A.4. 

Nyilvántartások 
adattisztítási és 

migrációs 
feladatainak ellátása 

0,000 1,270 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretében megvalósul a különböző 
állami nyilvántartások és adatbázisok 
adatállományának tisztítása, aktualizálása, valamint a 
nyilvántartások migrációs feladatai. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
egyfordulós projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 62. szám

 
5727

	  
	  

	  

33. 1.A.5. 

Szervezetfejlesztés 
a konvergencia 
régiókban levő 

önkormányzatok 
számára 

0,000 0,000 3,460 0,000 0,000 

A konstrukció az új megközelítésű 
Szervezetfejlesztési Program önkormányzati eleme a 
konvergencia régiókban. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
egyfordulós projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 

34. 1.A.6. 

Közigazgatási 
partnerségi 
kapcsolatok 

erősítése 

0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja a közigazgatási szervek és a 
társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati 
hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a 
közigazgatás és a civil szféra közötti 
együttműködések közvetlen támogatása. 

emberi erőforrások 
minisztere  

35. 1.A.7. 

Szervezetfejlesztés 
a konvergencia 
régiókban lévő 

megyei 
kormányhivatalok 

számára 

0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 

A konstrukció célja a kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése, különös tekintettel a hivatalok 
létrehozásával egyidejűleg lezajlott szervezeti 
integráció megvalósításával és a hivatalokhoz 
telepített állami feladatok ellátásával kapcsolatos 
működési helyzetkép felállítására, a hatékony 
működést akadályozó problémák felmérésére és a 
problémák megoldására irányuló akciók 
kidolgozására. A konstrukció része a hivatalok 
megalakulása óta a hivatalok személyi állományába 
felvett munkatársak beillesztésének vizsgálata, 
továbbá a megfelelő szervezeti működéshez 
szükséges ismeretek és a szervezeti kultúra 
fejlesztése. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
könnyített elbírálású projekt-kiválasztási eljárás során 
kerülnek kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

36. 1. prioritás összesen 2,100 13,690 7,650 2,568 0,020    
 
1.3.2. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében az 1.3.1. pontban foglalt táblázat C–G oszlopában meghatározott támogatás uniós 
hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra. 
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2. A 2. prioritás: Az emberi erőforrás minőségének javítása 
 
2.1. A prioritás tartalma: A közigazgatás rendelkezésére álló emberi erőforrás minőségének 
javítására irányuló beavatkozások két időhorizonton kívánnak hatni. Hosszabb távon 
jelentkeznek a kultúraváltást segítő intézkedések hatásai. Rövid távon hármas eszköztárra 
kíván visszanyúlni a program: a vezetők vezetői képességeinek korszerűsítésére, a 
teljesítményértékelés valódi tartalommal történő feltöltésére, továbbá a készségek 
fejlesztésére a közigazgatásban foglalkoztatottak körében. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 8,740 0,255 0,275 9,270 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 0,170 Mrd Ft 

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a 
prioritás keretéből: 10% 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 9,030 0,000 0,000 9,030 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

3. 2.2.15. 
Roma felzárkózás 

módszertani 
támogatása 

0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretében a roma kisebbség 
felzárkózását segítő programok megtervezéséhez és 
végrehajtásához szükséges ismeretek és készségek 
elsajátítása történik meg a roma kisebbségi 
önkormányzatok választott képviselői és munkatársai 
által, a helyi adottságokra épülő programok 
elkészítése érdekében. 

emberi erőforrások 
minisztere  

4. 2.2.16. Jogalkalmazás 
javítása 0,000 0,300 0,340 0,000 0,000 

A konstrukció keretében megvalósuló projekt 
végrehajtása során a képzésnek a pályázat tárgyaként 
megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl ki kell 
terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid 
bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló 
társadalmi környezet és az elérni kívánt társadalmi 
célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást 
szolgáló eszközök ismertetésére, továbbá az 
ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás 
segítésének módjaira. A pályázat tárgyát képező 
jogszabályi környezet elméleti megismerése és a 
szabályok gyakorlatban történő alkalmazásához 
szükséges ismeretek megszerzése mellett lépéseket 
kell tenni az egységes jogalkalmazási gyakorlat 
kialakítása felé is. A képzések megtervezésénél 
törekedni kell a lehető legszélesebb jogalkalmazói 
célközönség bevonására. Kötelező lehetőséget 
biztosítani a szabályozás által érintett partnerek 
számára a képzésben való részvételre. A projekt 
végrehajtása során külön tájékoztató 

igazságügyi miniszter  
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dokumentumokat kell készíteni a pályázat tárgyául 
szolgáló teljes jogszabályi környezetről, melyeket 
bárki számára ingyenesen elérhetővé kell tenni az 
interneten. 

5. 2.2.17. Új közszolgálati 
életpálya 0,000 0,970 0,000 0,080 0,275 

A konstrukció keretében megvalósuló új életpálya 
révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nőhet a 
közszolgálati pálya iránti érdeklődés, ami 
hozzájárulhat a tisztviselői kar korösszetételéből (a 
nyugdíjkorhatár előtt állók magas számából) fakadó, 
rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez. 
A konstrukció keretében az új életpálya-modell 
elemeinek kidolgozása és megújítása, a személyügyi 
menedzsment szolgáltatások bevezetése, a 
közszolgálati életpályák (közigazgatás, rendészet, 
honvédelem) összehangolása, a közszférán és a 
közigazgatáson belüli átjárhatóság biztosítása, 
valamint a szervezetrendszert és az eljárásokat 
működtető személyi állomány fejlesztése valósul 
meg. A konstrukció keretében megtörténik továbbá az 
egyes minisztériumoknál a munkaügyi 
nyilvántartások adathibáinak javítása, valamint belső 
szabályzatok készülnek, melyek segítségével az elért 
adatminőségi szint fenntartható, illetve további 
javulása érhető el. 
A konstrukció célja az új közszolgálati életpálya 
bevezetéséről szóló 1846/2014. (XII. 30.) Korm. 
határozatban foglalt, az életpálya egyes elemeinek 
következő lépéseihez kapcsolódó fejlesztések (pl. 
munkakör-elemzések és -értékelések elvégzéséhez 
kapcsolódó módszertani felkészítés, munkakör alapú 
előmeneteli rendszerre történő áttéréshez kapcsolódó 
felkészítés, új képzési formákra történő felkészítés, 
vezetői kompetencia képzés, coaching rendszer 
kialakítása, közszolgálati életpálya bevezetését 
támogató image kampány, egyéb kapcsolódó 
kutatások és felmérések elvégzése) megvalósítása. 

belügyminiszter 

honvédelmi 
miniszter, 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 
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6. 2.2.18. 

Közigazgatási 
szolgáltatások 

használatára való 
ösztönzés és azokról 

tájékoztatás 

0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretén belül tájékoztatási 
kampányokra kerül sor a lakosság részére az 
e-közigazgatási és egyéb közigazgatási 
szolgáltatásokról, azok működéséről, elérhetőségéről, 
igénybevételének feltételeiről, előnyeiről. Emellett 
megtörténik a közigazgatási szolgáltatások 
nyújtásában résztvevő ügyintézők továbbképzése. 

belügyminiszter Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

7. 2.2.19. 
Elektronikus képzési 

és távoktatási 
anyagok készítése 

0,000 0,000 0,560 0,000 0,000 

A konstrukció keretében egyrészt elektronikus 
képzési anyagok készülnek a közigazgatási 
szerveknél dolgozók kompetenciáinak fejlesztése 
céljából, másrészt távoktatási rendszer és öntanulási 
módszer kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges 
képzések és kompetencia-fejlesztés történnek. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 

8. 2.2.20. 
Kormányablakok 
munkatársainak 

képzése 
0,000 1,600 0,330 0,000 0,000 

A konstrukció az országos szinten létrejövő 
kormányablak-hálózat munkatársai számára nyújt 
egységes színvonalú, az ügyfélszolgálati tevékenység 
ellátásához szükséges ismereteket és kompetenciákat 
átadó képzést. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

9. 2.2.21. 

Tudásalapú 
közszolgálati 
előmenetel 
támogatása 

0,000 0,980 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem képessé váljon a közszolgálati szakemberek 
felsőfokú képzésére, továbbá a közszolgálati 
életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer 
működtetésére. A konstrukció kiterjed mind korszerű 
tananyagok és oktatási módszerek kialakítására, mind 
pedig a pályaorientáció, a közszolgálati előmenetel és 
a közszolgálati pályán maradás céljából szükséges 
képzések programozási és fejlesztési feladataira. 

belügyminiszter Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

10. 2.2.22. 

Képzés a 
konvergencia 

régiókban lévő 
önkormányzatoknak 

0,000 0,710 0,000 0,000 0,000 

A konstrukció keretében az önkormányzati 
munkatársak részére valósulhatnak meg az 
önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, 
hogy a képzéseken való részvétel ingyenes az 
önkormányzatok számára. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 

11. 2.2.23. 

Közigazgatási 
szervek 

munkatársainak 
kompetencia 
fejlesztése 

0,000 0,000 0,770 0,175 0,000 

A konstrukció keretében képzéseken keresztül valósul 
meg a közigazgatási szerveknél – a 
minisztériumoknál és azok háttérintézményeiben, a 
központi és területi kormányhivataloknál, központi 
hivataloknál, valamint az autonóm szervezeteknél – 
dolgozó kormánytisztviselők kompetencia-fejlesztése. 

belügyminiszter  
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12. 2.2.24. 

Közigazgatásban 
dolgozók képzése a 

konvergencia 
régióban a 

közigazgatási- és 
ügykezelői 

alapvizsga, valamint 
a közigazgatási 

szakvizsga 
ismeretekre 

0,000 0,000 0,780 0,000 0,000 

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga 
és követelményrendszerének megújítása folyamatosan 
követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre 
épülő megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt 
szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás 
dinamikus forrásaira (pl. Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program) is. A közigazgatási 
vizsgák tananyagai a korábbiaknál lényegesen 
nagyobb hangsúlyt helyeznek a változások irányainak 
bemutatása mellett a változások okainak 
ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési 
környezetére, a közszolgálatiság hivatásetikai 
kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság 
szempontjaira. 
A konstrukció célja, hogy minél több tisztviselő 
vehessen részt a közigazgatási vizsgarendszerben, 
ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a 
megszerzett, rendszerezett tudásanyagot, melyre a 
továbbképzéseken szerzett ismeretek építhetők. A 
konstrukció hozzájárul a közigazgatási vizsgák 
ismeretanyagának minél szélesebb körben való 
megismeréséhez és számonkéréséhez. 

belügyminiszter Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

13. 2. prioritás összesen 0,000 5,960 2,780 0,255 0,275    
 
2.3.2. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a 2.3.1. pontban foglalt táblázat C–G oszlopában meghatározott támogatás uniós 
hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra. 
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3. A 3. prioritás: A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 
 
3.1. A prioritás tartalma: Az 1. és 2. prioritás fejlesztéseinek megvalósítása a közép-
magyarországi régióban. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 2,570 0,000 0,000 2,570 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 0,600 Mrd Ft 

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a 
prioritás keretéből: 10% 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft, folyó áron, 310,1 forint/euró árfolyamon) 

2. 2011–2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 2,540 0,000 0,000 2,540 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

3. 3.2.2. 

Közigazgatásban 
dolgozók képzése a 

KMR régióban a 
közigazgatási- és 

ügykezelői 
alapvizsga, valamint 

a közigazgatási 
szakvizsga 
ismeretekre 

0,000 0,000 0,820 0,000 0,000 

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és 
követelményrendszerének megújítása folyamatosan követi 
a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 
megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi 
álláspontokra és a közigazgatás dinamikus forrásaira (pl. 
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program) is. A 
közigazgatási vizsgák tananyagai a korábbiaknál 
lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek a változások 
irányainak bemutatása mellett a változások okainak 
ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési 
környezetére, a közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a 
szervezeti és személyi hatékonyság szempontjaira. 
A konstrukció célja, hogy minél több tisztviselő vehessen 
részt a közigazgatási vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen 
és hatékonyan alkalmazza a megszerzett, rendszerezett 
tudásanyagot, melyre a továbbképzéseken szerzett 
ismeretek építhetők. A konstrukció hozzájárul a 
közigazgatási vizsgák ismeretanyagának minél szélesebb 
körben való megismeréséhez és számonkéréséhez. 

belügyminiszter Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

4. 3.A.2. 

Szervezetfejlesztés 
KMR régióban levő 

önkormányzatok 
számára 

0,000 0,000 1,550 0,000 0,000 

A konstrukció célja a közép-magyarországi régió 
önkormányzatainak szervezetfejlesztése az önkormányzati 
feladatok változása kapcsán, illetve a közszolgáltatások 
színvonalának emelése céljából. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek 
egyfordulós projekt-kiválasztási eljárás során kerülnek 
kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter belügyminiszter 
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5. 3.A.3. 

Területfejlesztési 
tevékenység 

támogatása a KMR 
régióban 

0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

A konstrukció célja a Pest Megyei Önkormányzat és a 
Fővárosi Önkormányzat területfejlesztési tevékenyégének 
kialakítása, kapacitásaik, képességeik megerősítése, hogy 
képessé váljanak arra, hogy a 2014–2020 programozási 
időszakra való felkészülés keretében elkészítsék: 
1. a hosszú távú céljaikat tartalmazó területfejlesztési 
koncepciójukat, 
2. az 1. pont szerinti koncepció megvalósítását célzó 
fejlesztési stratégiájukat és programjukat, mely tartalmazza 
a legfontosabb projektötleteket is. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek könnyített 
elbírálású projekt-kiválasztási eljárás során kerülnek 
kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzetgazdasági 
miniszter, nemzeti 

fejlesztési miniszter 

6. 3.A.4. 

Szervezetfejlesztés a 
KM régióban lévő 

megyei 
kormányhivatalok 

számára 

0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

A konstrukció célja a kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése, különös tekintettel a hivatalok 
létrehozásával egyidejűleg lezajlott szervezeti integráció 
megvalósításával és a hivatalokhoz telepített állami 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési helyzetkép 
felállítására, a hatékony működést akadályozó problémák 
felmérésére és a problémák megoldására irányuló akciók 
kidolgozására. A konstrukció része a hivatalok 
megalakulása óta a hivatalok személyi állományába felvett 
munkatársak beillesztésének vizsgálata, továbbá a 
megfelelő szervezeti működéshez szükséges ismeretek és a 
szervezeti kultúra fejlesztése. 
A konstrukció keretében a támogatott projektek könnyített 
elbírálású projekt-kiválasztási eljárás során kerülnek 
kiválasztásra. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

7. 3. prioritás összesen 0,000 0,000 2,570 0,000    0,000    
 
3.3.2. Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a 3.3.1. pontban foglalt táblázat C–G oszlopában meghatározott támogatás uniós 
hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, ha nem kerül sor költségvetési kompenzációra. 
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2. melléklet az 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz

	  
 

	  

2. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 

 A B C D E F 

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív program Támogatást 

igénylő neve 

Projekt 
támogatása 

(Mrd Ft) 
Projekt rövid bemutatása 

2. 1.1.15. 
Közszolgáltatások 
versenyképességi 

szempontú javítása 

Államreform 
Operatív Program 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 0,300 

A projekt célja a közszolgáltatási jó gyakorlatok, fejlesztési igények összegyűjtése, 
majd ezek közül a leginkább hasznosítható javaslatok értékelése és kidolgozása, pilot 
jellegű megvalósítása. A projekt egyik fő eleme a versenyképességi szerződések 
elkészítése. 

3. 1.1.16. 
Esélyegyenlőség-elvű 

fejlesztéspolitika 
kapacitásának biztosítása 

Államreform 
Operatív Program 

Türr István Képző 
és Kutató Intézet 1,200 

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek 
támogatásával a helyi tisztviselők megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek 
az esélyegyenlőségi programok létrehozásához és végrehajtásához. A projekt által a 
településeken élő, hátrányos helyzetű állampolgárok számára helyben elérhetőek 
lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos helyzetük mérséklődik. 

4. 1.1.17. 

Kormányzati informatikai 
szolgáltatási és 
e-közigazgatási 

sztenderdek kidolgozása 

Államreform 
Operatív Program 

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 

0,250 

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt irányító és ellenőrző 
tevékenységének tapasztalatai szerint az IT gazdálkodás, tervezés és üzemeltetés 
szoros felügyeletével gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT 
ráfordításai. A projekt keretében a kormányzati informatikai irányítás szabályozási, 
biztonsági és operatív szempontú fejlesztése valósul meg, amelynek eredményeként 
számonkérhető, standardizált műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó környezet 
jönnek létre. Az egyes részfejlesztések együttesen képesek a közigazgatási 
informatika konszolidációjának támogatására. 

5. 1.1.18. 
Civil szervezetek 

működési környezetének 
javítása 

Államreform 
Operatív Program 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 0,350 

A projekt célja a civil szervezetek működésének egyszerűsítése a jogi környezet 
átalakításával, a civil szervezetek ügyintézési folyamatainak újragondolása, 
iratminták, tájékoztatók (ügyleírások) készítése, továbbá képzés (e-learning alapú) 
biztosítása a civil szervezetek képviselői részére. 

6. 1.1.20. 
Önkormányzati 

fejlesztések figyelemmel 
kísérése 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,458 

A projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek megfelelően valósuljanak meg 
az önkormányzatok által kezelt fejlesztések. A feladatbővítés célja az 
önkormányzatok információs igényeinek felmérése, tudásátadó, tudásmegosztó és 
kompetenciafejlesztő workshopok szervezése, továbbá az érintett 
önkormányzatoknak az Önkormányzati Koordinációs Iroda által kialakítandó 
informatikai modul és tudástár használatába történő bekapcsolása. 

7. 1.1.21. 
Korrupció megelőzése és 
a közigazgatás-fejlesztés 

áttekintése 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,680 

A projekt célja kettős: 
1. a korrupció megelőzését célzó program végrehajtása, ami két évre megszabja a 
korrupció megelőzését célzó konkrét intézkedéseket, 
2. átfogó áttekintés készítése a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 
javaslatot tegyen a következő években megteendő további lépésekre. 
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8. 1.1.22. 
A helyi közszolgáltatások 

versenyképességet 
szolgáló modernizálása 

Államreform 
Operatív Program 

Magyar 
Tudományos 

Akadémia 
Közgazdaság- és 

Regionális 
Tudományi 

Kutatóközpont 

0,180 

Az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
újraszabályozta az állami és önkormányzati feladatmegosztást. A projekt célja az új 
szabályozás alapján az önkormányzati feladatok felülvizsgálata és ellátásuk módjára, 
felelősére és finanszírozására vonatkozó részletes javaslat megfogalmazása. 

9. 1.1.26. 

A jó állam koncepció 
támogatottságának 

növelése az 
együttműködés speciális 
területeinek erősítésével 

Államreform 
Operatív Program Miniszterelnökség 0,800 

A projekt célja a korábbi Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, 
valamint a készülő közigazgatás-fejlesztési programok elemeinek nemzetközi 
beágyazása, és illesztése a jelenlegi közigazgatás-fejlesztési fő irányokhoz. 
Mindezek mellett a jelenlegi közigazgatás-fejlesztési elképzelések, valamint a jövőre 
vonatkozó tervek között jelentős szerep jut a közigazgatás módszertani 
megalapozásának és fejlesztésének. 

10. 1.2.6. 

Jogszabályok és 
folyamatok 

egyszerűsítése, 
egyszerűsítésének 

koordinációja 

Államreform 
Operatív Program 

Igazságügyi 
Minisztérium 0,170 

A projekt eredményeként az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb 
ügyfélkört jelentő ügyek folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a 
jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. időráfordítás) mértéke, ami növeli 
az állampolgári elégedettséget. A projekt eredményeként a pályázati konstrukcióban 
megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek között, folyamatos 
szakmai mentorálás és koordináció mellett folynak, ami biztosítja a projekt 
eredményességét. A központi monitoring rendszer és az egységes módszertan révén 
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés teljes értéke. 

11. 1.2.7. Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése 

Államreform 
Operatív Program 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 1,100 

A projekt célja a jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti 
átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti stratégia elkészítése, 
irányítási és támogatási folyamatok racionalizálása, képzés, arculati integráció, 
tájékoztatási tevékenységek megvalósítása. 

12. 1.2.8. 
Járási államigazgatási 

rendszer kialakításának 
megtervezése 

Államreform 
Operatív Program 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 0,300 

A projekt célja a járási rendszer kialakításának és a legfontosabb államigazgatási 
feladatok járásokba koncentrálásának előkészítése. A projekttől alapvetően elvárt 
eredmény, hogy mind a hivatalok, mind pedig az állampolgárok oldalán javuljon a 
területi államigazgatás működésének hatékonysága és a feladatellátás minősége. A 
projekt során megvalósítandó célok: 
1. az államigazgatási feladat- és hatáskörök járási szintű összekapcsolásának 
megalapozása az államigazgatás kormányhivatali szervezetrendszerével, 
feladatkataszter, jogszabályi hátteret megalapozó tanulmányok létrejötte, 
2. a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, valamint a körzetközponti és a 
települési jegyző államigazgatási feladatainak a járási szervezetrendszerbe 
integrálásra előkészítése, kapcsolódó módszertani útmutatók és dokumentumok 
kimunkálása, 
3. az egységes működés érdekében a szervezetirányítási rendszer és a belső 
kontrollok kialakításának előkészítése, 
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4. a végrehajtás folyamatának megtervezése és a kialakítás ütemtervének 
meghatározása. 

13. 1.2.9. 
Ügyfélszolgálati 

élethelyzetek, eljárások 
kidolgozása 

Államreform 
Operatív Program 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 0,500 

A projekt lehetővé teszi, hogy a kormányablakok ne csupán egy adott ágazat ügyeit 
intézzék, hanem az államigazgatási hatósági ügyek egy helyen legyenek intézhetőek. 
A projekt célja a kormányablakokat kiszolgáló, egységes, országos tudásbázis 
megalkotása és a működtetéséhez szükséges folyamatok egységes kialakítása. A 
projekt során megvalósítandó célok: 
1. az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladattérképének egységes tudásbázisba 
szervezése, 
2. a kormányhivatali integrációban érintett szakigazgatási szervek hatáskörébe 
tartozó legfontosabb ügykörök és ügyek „egyablakos” ügyintézési modelljének 
kialakítása, 
3. ügyfél-tájékoztató dokumentumok, ügyleírások készítése, 
4. az ügyfélszolgálatokon dolgozó kormánytisztviselők alap- és szakképzési 
rendszerének megalapozása, 
5. tartalom szolgáltatása az ügyfélszolgálati csatornák interoperábilis informatikai 
tudástára számára. 

14. 1.2.10. 

Az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályi környezet 

felülvizsgálata 

Államreform 
Operatív Program 

Igazságügyi 
Minisztérium 0,200 

A projekt célja egységes koncepció elkészítése, valamint az abban foglaltakat 
szolgáló jogszabály-módosítások és új jogi normák szövegének kidolgozása. A 
projekt közvetett célja az elektronikus ügyintézés használatának növelése a 
jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A projekt további célja a 
szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelő forma kialakítása, a vélemények 
konszolidálási mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő informálása a 
végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről. 

15. 1.2.11. 

Területfejlesztési, területi 
tervezési és szakmai 

koordinációs rendszer 
kialakítása 

Államreform 
Operatív Program 

Széchenyi 
Programiroda	  
Tanácsadó és 
Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 

0,500 

A projekt célja 
1. a területfejlesztés területi tervezési folyamatainak, módszerének, szabályozásának 
és intézményrendszerének újragondolása, 
2. a területfejlesztési területi tervezés központi koordinációs rendszerének 
kialakítása, a területi és ágazati tervezés közötti koordinációs rendszer megteremtése, 
3. a tervezést támogató egységes, a tervezésben résztevők számára elérhető 
információs rendszer kialakítása, 
4. az európai uniós és hazai fejlesztési források pályázati rendszereinek egységes 
tervezését és végrehajtását támogató monitoring és kontrolling információs rendszer 
szabályozási koncepciójának kialakítása, 
5. a területi tervezés partnerségi hálózatának megteremtése. 

16. 1.2.12. Közhiteles címregiszter 
kialakítása 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,950 

A projekt célja a közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a 
közigazgatási szervek közötti együttműködés, valamint az ügyfelekkel való 
kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek ellenőrizhetősége által az ügyintézés 
biztonságosabbá tétele. A projekt további célja a címkezeléshez kapcsolódó 
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jogszabályi környezet megújításával, a címváltozások címkezelési eseményekkel 
egyidejű címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész címregiszter 
kialakítása. További cél a címregiszter által biztosított címkezelési szolgáltatásokra 
támaszkodva a címek rögzítésével és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció 
csökkentése, valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása által a hatósági 
eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása. 

17. 1.2.13. 

Pénzügyi igazgatás 
folyamatainak és 
szabályozásának 

átalakítása 

Államreform 
Operatív Program 

Magyar 
Államkincstár 

0,780 

A projekt célja a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 
végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat meghatározó 
részben ellátó Magyar Államkincstár működésének, folyamatainak és szervezetének 
megújítása, hogy mind funkcionális, mind a közigazgatási térszinteknek megfelelő 
felépítésében minél teljesebben megfeleljen közpénzügyi feladatainak. A projekt 
keretében megvalósulnak a szervezeti stratégia elkészítése kapcsán megfogalmazott, 
a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programhoz szorosan kapcsolódó, átfogó 
szervezetfejlesztési célok, az egységes, standard folyamatokra alapozott kincstári 
működés, az ügyfél-centrikus, szolgáltató szervezeti működés, valamint a 
tudáscentrum funkció erősítése. A projekt – megvalósításán keresztül – a hazai 
pénzügyi igazgatási rendszeren belül a Magyar Államkincstárhoz rendelt funkciók 
gyakorlását elősegítő szervezetfejlesztést tűzi ki célul. A projekt elsősorban az új 
államháztartási szabályozással és az új közigazgatási térszint kialakításával 
összefüggő szervezet-átalakítást, folyamatszabályozást és szervezeti 
kultúrafejlesztést helyezi a középpontba. A projekt végrehajtásával megtörténik a 
pénzügyi igazgatásnak a Magyar Államkincstár hatókörébe tartozó, meghatározóan 
fontos működési és ügyintézési folyamatainak átvilágítása, valamint – ennek 
eredményei szerint – kidolgozásra kerülnek azok a szervezeti intézkedések és 
szabályozások, amelyek végrehajtásával biztosítható a Magyar Államkincstárhoz 
rendelt közfeladatok takarékos, hatékony, integritás-szempontú és ügyfélbarát 
ellátása. 

18. 1.2.14. 

A közhiteles 
nyilvántartásokról, 
valamint a nemzeti 

adatvagyon kezeléséről 
szóló jogszabályok 

felülvizsgálata 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 0,300 

A közigazgatás megújulásának egyik feltétele a közigazgatásban kezelt adatháttér 
rendbetétele, az adatok megbízhatóságának emelése, a jogosult hozzáférések 
biztosítása. Szükséges a nyilvántartások igazgatásszervezési (és nem matematikai) 
értelemben vett normalizálása, az egyes adatok (adatkörök) egyértelmű felelősének 
kijelölése, s ehhez kapcsolódóan az adatok valóságtartalmához szükséges folyamatok 
biztosítása és az adatokhoz szükséges hozzáférési folyamatok rendbetétele. A projekt 
e feladatkört érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát biztosítja. 
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19. 1.2.15. 

Az állami 
vagyonnyilvántartás teljes 

körűségének és 
minőségének javítása 

Államreform 
Operatív Program 

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

0,409 

A projekt célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási és vagyonértékelési 
eljárásrendet, kialakítsa a kizárólagos állami vagyonelemek teljes körű és valós 
értéken történő nyilvántartását, valamint a nem valós, megbízható értéken 
nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő nyilvántartását, 
továbbá a kérdéses vagyonelemek egységes alapelvek mentén történő 
nyilvántartását. 

20. 1.2.17. 

Adatok, információk 
szolgáltatásával 

kapcsolatos jogszabályok 
felülvizsgálata 

Államreform 
Operatív Program 

Igazságügyi 
Minisztérium 0,080 

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 
2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 
kötelező előírásokat tartalmaz a közszférában rendelkezésre álló adatok széles körű 
felhasználhatóságának biztosítására, amely elsődleges célja az adatokon alapuló 
szolgáltatások piacosodásának elősegítése. A projekt célja ezen irányelv gyakorlati 
megvalósulása. 

21. 1.2.18. Szervezetfejlesztési 
program 

Államreform 
Operatív Program Miniszterelnökség 0,400 

A projekt keretén belül valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához 
szükséges módszertanok kidolgozása, a koordinációs és nyomonkövetési feladatok 
ellátása. 

22. 1.2.20. 
E-közigazgatási irányítás 

megújítása a központi 
közigazgatásban 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,390 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
hatósági jogkörrel létrehozza az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet, amely 
valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyilvántartja, a szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat pedig ellenőrzi, továbbá adott feltételek 
esetén engedélyezi is. E hatóság felállítását és működési feltételeinek megteremtését 
segíti elő a projekt. 

23. 1.2.22. 

A jelenlegi szociális 
ellátórendszer 
folyamatainak 

átalakításához szükséges 
módszertanok 
kidolgozása 

Államreform 
Operatív Program 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 0,400 

A projekt célja egy olyan reform megvalósításának megalapozása, mely egy új 
struktúra kialakítását alapozza meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő 
elosztási és folyósítási rendszer modernizálására, technikai oldalról történő 
kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony módon történő működtetésére. A 
projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan egységes eljárási rendszer 
megteremtésének feltételeit és a megvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek 
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások jogosultakhoz való eljutásának 
módszerei egyöntetűvé válnak. A projekt segítségével az egyes munkafolyamatok 
felülvizsgálatával és megújításával a szociális transzferek kifizetési rendszerének új 
működési modellje lesz kialakítható. Szakmai tartalombővítés keretében a társadalmi 
vélemények összegzését tartalmazó kutatás lebonyolítása és a társadalmi 
hatásvizsgálatok szélesebb körű lebonyolítása történik. 

24. 1.2.23. 

A nyugdíjrendszer 
modellezési, hosszú távú 

előrejelzési elemeinek 
fejlesztése, a kiegészítő 

nyugdíjrendszerek 
lehetőségeinek feltárása 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 0,150 

A projekt stratégiai célja, hogy a Világbank technikai segítséget és információt 
nyújtson Magyarország számára olyan kérdésekben, mint nyugdíj-előrejelzések 
modellezési technikái, nyugdíjmodellek nemzetközi összehasonlítása, kiegészítő 
nyugdíjrendszerekben az önkéntes részvétel erősítésére vonatkozó lehetőségek. 
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25. 1.2.24. 

A fogyasztóvédelmi 
intézményrendszer 

szervezeti működésének 
fejlesztése 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 

Hatóság 
0,350 

2011. január 1-től új struktúrában működik a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó 
hatóság. Az új működési struktúrában részben fennmaradtak azok a problémák, 
amelyek a hivatali működés belső fejlesztését igénylik. A problémák kezelését 
célozza egy olyan fejlesztési koncepció, amely 
1. új stratégiát és célrendszert fogalmaz meg a fogyasztóvédelem összkormányzati 
kezelése érdekében, 
2. új partnerségi struktúrát alakít ki a fogyasztóvédelmi jogkörrel rendelkező 
hivatalok együttműködése és egységes ügykezelése érdekében, 
3. felkészíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a területi felügyelőségek 
vezetőit és munkatársait az új típusú, korszerű fogyasztóvédelmi megközelítés 
stratégiai és operatív szintű alkalmazására, 
4. modern HR eszköztárat alapoz az új fogyasztóvédelmi stratégia alkalmazását 
kiszolgáló humánerőforrás átfogó szakmai és kompetenciafejlesztésére. 

26. 2.2.15. Roma felzárkózás 
módszertani támogatása 

Államreform 
Operatív Program 

Országos Roma 
Önkormányzat 1,000 

A projekt keretében a roma kisebbség felzárkózását segítő programok 
megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása 
történik meg a roma kisebbségi önkormányzatok választott képviselői és munkatársai 
által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése érdekében. 

27. 2.2.17. Új közszolgálati életpálya Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 1,325 

A projekt keretében megvalósuló új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, 
valamint nőhet a közszolgálati pálya iránti érdeklődés, ami hozzájárulhat a 
tisztviselői kar korösszetételéből (a nyugdíjkorhatár előtt állók magas számából) 
fakadó, rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez. 
A projekt keretében az új életpálya-modell elemeinek kidolgozása és megújítása, a 
személyügyi menedzsment szolgáltatások bevezetése, a közszolgálati életpályák 
(közigazgatás, rendészet, honvédelem) összehangolása, a közszférán és a 
közigazgatáson belüli átjárhatóság biztosítása, valamint a szervezetrendszert és az 
eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése valósul meg. A projekt 
keretében megtörténik továbbá az egyes minisztériumoknál a munkaügyi 
nyilvántartások adathibáinak javítása, valamint belső szabályzatok készülnek, 
melyek segítségével az elért adatminőségi szint fenntartható, illetve további javulása 
érhető el. 
A projekt további célja az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló 1846/2014. 
(XII. 30.) Korm. határozatban foglalt, az életpálya egyes elemeinek következő 
lépéseihez kapcsolódó fejlesztések (pl. munkakör-elemzések és -értékelések 
elvégzéséhez kapcsolódó módszertani felkészítés, munkakör alapú előmeneteli 
rendszerre történő áttéréshez kapcsolódó felkészítés, új képzési formákra történő 
felkészítés, vezetői kompetencia képzés, coaching rendszer kialakítása, közszolgálati 
életpálya bevezetését támogató image kampány, egyéb kapcsolódó kutatások és 
felmérések elvégzése) megvalósítása. 
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28. 2.2.18. 

Közigazgatási 
szolgáltatások 

használatára való 
ösztönzés és azokról 

tájékoztatás 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,400 

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül sor a lakosság részére az e-
közigazgatási és egyéb közigazgatási szolgáltatásokról, azok működéséről, 
elérhetőségéről, igénybevételének feltételeiről, előnyeiről. Emellett megtörténik a 
közigazgatási szolgáltatások nyújtásában résztvevő ügyintézők továbbképzése. 

29. 2.2.19. 
Elektronikus képzési és 

távoktatási anyagok 
készítése 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
0,560 

A projekt keretében egyrészt elektronikus képzési anyagok készülnek a 
közigazgatási szerveknél dolgozók kompetenciáinak fejlesztése céljából, másrészt 
távoktatási rendszer és öntanulási módszer kidolgozásához és bevezetéséhez 
szükséges képzések és kompetencia-fejlesztés történnek. 

30. 2.2.20. Kormányablakok 
munkatársainak képzése 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
1,930 

A projekt az országos szinten létrejövő kormányablak-hálózat munkatársai számára 
nyújt egységes színvonalú, az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához szükséges 
ismereteket és kompetenciákat átadó képzést. 

31. 2.2.21. Tudásalapú közszolgálati 
előmenetel támogatása 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
0,980 

A projekt célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képessé váljon a 
közszolgálati szakemberek felsőfokú képzésére, továbbá a közszolgálati 
életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetésére. A projekt kiterjed 
mind korszerű tananyagok és oktatási módszerek kialakítására, mind pedig a 
pályaorientáció, a közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán maradás 
céljából szükséges képzések programozási és fejlesztési feladataira. 

32. 2.2.22. 
Képzés a konvergencia 

régióban lévő 
önkormányzatoknak 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
0,710 

A projekt keretében az önkormányzati munkatársak részére valósulhatnak meg az 
önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, hogy a képzéseken való 
részvétel ingyenes az önkormányzatok számára. 

33. 2.2.23. 
Közigazgatási szervek 

munkatársainak 
kompetencia fejlesztése 

Államreform 
Operatív Program Belügyminisztérium 0,945 

A projekt keretében képzéseken keresztül valósul meg a közigazgatási szerveknél – a 
minisztériumoknál és azok háttérintézményeiben, a központi és területi 
kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az autonóm szervezeteknél – 
dolgozó kormánytisztviselők kompetencia-fejlesztése. 

34. 2.2.24. 

Közigazgatásban 
dolgozók képzése 

konvergencia régióban a 
közigazgatási- és 

ügykezelői alapvizsga, 
valamint a közigazgatási 
szakvizsga ismeretekre 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
0,780 

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és követelményrendszerének 
megújítása folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 
megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a 
közigazgatás dinamikus forrásaira (pl. Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Program) is. A közigazgatási vizsgák tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a változások 
okainak ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a 
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság 
szempontjaira. 
A projekt célja, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a közigazgatási 
vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a megszerzett, 
rendszerezett tudásanyagot, melyre a továbbképzéseken szerzett ismeretek építhetők. 
A projekt hozzájárul a közigazgatási vizsgák ismeretanyagának minél szélesebb 
körben való megismeréséhez és számonkéréséhez. 
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35. 3.2.2. 

Közigazgatásban 
dolgozók képzése a KMR 
régióban a közigazgatási- 
és ügykezelői alapvizsga, 
valamint a közigazgatási 
szakvizsga ismeretekre 

Államreform 
Operatív Program 

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
0,820 

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és követelményrendszerének 
megújítása folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 
megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a 
közigazgatás dinamikus forrásaira (pl. Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Program) is. A közigazgatási vizsgák tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a változások 
okainak ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a 
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság 
szempontjaira. 
A projekt célja, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a közigazgatási 
vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a megszerzett, 
rendszerezett tudásanyagot, melyre a továbbképzéseken szerzett ismeretek építhetők. 
A projekt hozzájárul a közigazgatási vizsgák ismeretanyagának minél szélesebb 
körben való megismeréséhez és számonkéréséhez.   
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A Kormány 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében 
kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, 
valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról 
szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) hozzájárul a  KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú, „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése” című, 9,00 milliárd forint keretösszegű kiemelt projekt felhívás (a továbbiakban: felhívás) 
meghirdetéséhez a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával 
összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 
2014.  évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) 
Korm. határozat I.7. pontja alapján,

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a felhívás meghirdetéséről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) elfogadja az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) kiemelt projektként 
történő előzetes nevesítését,

d) egyetért azzal, hogy a  projektek támogatási összege a  projektek műszaki tartalma és az  indokolt 
elszámolható költségek alapján kerüljön megállapításra
da) az egyes projektek keretében kicserélt nyílászárók teljes felülete és a  nettó 60 000 Ft/m2 fajlagos 

költség szorzataként adódó költségek, valamint
db) az egyes projektek keretében szigetelt homlokzat teljes felülete és a nettó 15 000 Ft/m2 szorzataként 

adódó költségek,
 mint maximális fajlagos költségek figyelembevételével.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz 

	  

 A B C D E F G H 

1.  

Kapcsolódó 
operatív 
program 

neve 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Projekt megnevezése 

Támogatást igénylő 
neve 

Kiemelt 
projekt 

támogatási 
összege 

legfeljebb 
(Mrd Ft) 

Projekt rövid 
bemutatása 

Projekt megvalósításával összefüggő 
feltételek 

2.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Abaújszántó 
közintézményeinek 

energetikai fejlesztése 

Abaújszántó Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

3.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A bajai III. Béla 
Gimnázium "A" 

épületének 
energetikai fejlesztése 

Baja Város 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

4.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Lellei óvoda 
energetikai 

korszerűsítése 

Balatonlelle Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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5.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az általános iskola 
komplex energetikai 
felújítása Bárándon 

Báránd Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

6.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Barcs 
közintézményeinek 

energetikai fejlesztése 

Barcs Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

7.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A II. János Pál Pápa 
Katolikus Óvoda és 

Általános Iskola 
energetikai 

korszerűsítése 

Bátonyterenye 
Város 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

8.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Szent Margit 
Általános Iskola Szent 
László Tagiskolája és a 
Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola 
energetikai 

korszerűsítése 

Bicske Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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9.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ 
épületének komplex 

energetikai 
korszerűsítése 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

10.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Bucsa 
közintézményeinek 

fejlesztése 

Bucsa Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

11.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Budapest XVII. 
Kerületi Kőrösi Csoma 

Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium 

energetikai 
korszerűsítése 

Budapest Főváros 
XVII. Kerület 
Rákosmente 

Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

12.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Budapest XX. 
kerületében 
középületek 
energetikai 

korszerűsítése 

Budapest Főváros 
XX. Kerület 

Pesterzsébet 
Önkormányzata 

0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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13.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az óvoda épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

Csepreg Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

14.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az általános iskola és 
a háziorvosi rendelő 

energetikai 
korszerűsítése 

Ecséd Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

15.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Batthyány Fülöp 
Gimnázium és 

Általános Iskola 
energetikai 

korszerűsítése 

Enying Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

16.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Fehérgyarmati 
Járási Hivatal 
energetikai 

korszerűsítése 

Fehérgyarmat 
Város 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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17.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Kossuth Lajos 
Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 
Iskolaenergetikai 

felújítása 
Füzesgyarmaton 

Füzesgyarmat 
Város 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

18.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Gamás Község 
Önkormányzat 

konyha-étterem 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

Gamás Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

19.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Czuczor Gergely 
Bencés Gimnázium és 

Kollégium 
nyílászáróinak cseréje 

Győr Megyei Jogú 
Város 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

20.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Aranykapu Óvoda 
energetikai 

korszerűsítése 

Hajdúhadház Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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21.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Épületenergetikai 
fejlesztés 

Hajdúsámsonban 

Hajdúsámson Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

22.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Szent István Általános 
Iskola energetikai 

korszerűsítése 

Hatvan Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

23.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Herédi Óvoda 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Heréd Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

24.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Körzeti Általános 
Iskola energetikai 

korszerűsítése 

Heves Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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25.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Horvátzsidányi 
önkormányzati 

épületek felújítása az 
energiatakarékosság 

jegyében 

Horvátzsidány 
Község 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

26.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Tanműhely 
energetikai 

korszerűsítése 
Kerekharaszton 

Kerekharaszt 
Községi 

Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

27.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Márki Sándor 
Általános Iskola 

komplex energetikai 
korszerűsítése 

Kétegyháza 
Nagyközség 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

28.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

"Kerüljön kevesebbe a 
kultúra" – A 
kétsopronyi 

Művelődési Ház 
energia 

racionalizálása 

Kétsoprony Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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29.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Vízügyi Hatóság 
épülete energetikai 

korszerűsítése 
Kiskörén 

Kisköre Városi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

30.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Épületenergetikai 
fejlesztés Kismarján 

Kismarja Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

31.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Somogyi Rezső 
Általános Iskola 

energetikai 
korszerűsítése 

Kisvárda Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

32.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Miklossy János 
Sportközpont 

épületének 
energetikai 

korszerűsítése 
Kunszentmiklós 

városában 

Kunszentmiklós 
Város 

Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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33.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Lajosmizse Város 
Önkormányzatának 
tulajdonában álló, 

Lajosmizse Rákóczi u. 
30. és Attila u. 6. szám 

alatti óvodák 
épületeinek 

épületenergetikai 
fejlesztései 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

34.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Lenti Napközi 
Otthonos Óvoda és 

Bölcsőde, és a 
lentiszombathelyi 

Kultúrotthon 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Lenti Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

35.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az Egészségfejlesztő 
Központ és óvoda 

energetikai 
korszerűsítése 

Mezőcsát Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

36.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A móri Táncsics 
Mihály Gimnázium 

épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

Mór Városi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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37.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A nagyatádi 
városháza épületének 
energetikai fejlesztése 

Nagyatád Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

38.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Homoktanya 
Közösségi Ház 

energetikai 
korszerűsítése 

Nagyhalász Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

39.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Energetikai 
korszerűsítés az 
óvoda épületén 

Nyíracsádon 

Nyíracsád Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

40.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Móricz Zsigmond 
Művelődési és 

Információs Ház 
energetikai fejlesztése 

Nyíradony Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épület határoló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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41.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Nyírbogát Vánkus 
István Általános Iskola 

energetikai 
korszerűsítése 

Nyírbogát 
Nagyközség 

Önkormányzata 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

42.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Nyírmada 
Rendőrőrs épületének 
energetikai fejlesztése 

Nyírmada Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

43.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Energetikai fejlesztés 
Nyírtét településen 

Nyírtét Község 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

44.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A pákozdi 
Nemeskócsag 

Általános Iskola 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Pákozd Nagyközség 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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45.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az óvoda energetikai 
korszerűsítése 
Petőfibányán 

Petőfibánya 
Községi 

Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

46.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A putnoki Tóth Ede 
Művelődési Ház 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Putnok Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

47.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Répáshutai Szlovák 
Nemzetiségi Óvoda 
épületenergetikai 

fejlesztése 

Répáshuta Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

48.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az általános iskola 
épületenergetikai 

fejlesztése 
Rózsaszentmártonon 

Rózsaszentmárton 
Községi 

Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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49.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Röszkei Orbán 
Dénes Általános Iskola 

tornacsarnok 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése 

Röszke Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

50.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A polgármesteri 
hivatal 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Sárbogárdon 

Sárbogárd Város 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

51.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Sárvári Nádasdy 
Tamás Általános 

Iskola 
tornacsarnokának 
épületenergetikai 

felújítása 

Sárvár Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

52.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az önkormányzat és 
intézményei 

épületenergetikai 
fejlesztése Siójuton 

Siójut Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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53.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Somodor faluház és 
civilek háza 

épületenergetikai 
korszerűsítése 

Somodor Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

54.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A somogysárdi 
polgármesteri hivatal 

energetikai 
korszerűsítése 

Somogysárd 
Község 

Önkormányzat 
0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

55.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A somogyvári 
polgármesteri hivatal 

energetikai 
korszerűsítése 

Somogyvár Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

56.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Épületenergetikai 
fejlesztés Szikszó 

Város 
Önkormányzatánál 

Szikszó Város 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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57.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Szuha község 
középületeinek 

épületenergetikai 
fejlesztése – 

Művelődési Ház 

Szuha Község 
Önkormányzata 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

58.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Az Üllés Nagyközségi 
Önkormányzat 

általános iskolájának 
és tornatermének 

komplex energetikai 
korszerűsítése 

Üllés Nagyközségi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

59.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

Közintézmények 
energetikai 

korszerűsítése Válon 

Vál Község 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 

60.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A polgármesteri 
hivatala és a 

Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ 

energetikai fejlesztése 

Vámospércs Városi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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61.  KEOP 5.7.0. 

Középületek 
kiemelt jelentőségű 

épületenergetikai 
fejlesztése 

A Vaskúti Német 
Nemzetiségi Általános 

Iskola főépületének 
energetikai 

korszerűsítése és 
napelemes rendszer 

kiépítése 

Vaskút Községi 
Önkormányzat 0,15 

A projekt célja a 
projektben érintett 
épület energetikai 

jellemzőinek és 
besorolásának javítása 

az épülethatároló 
szerkezeteinek 

hőszigetelésével, 
illetve nyílászárók 

cseréjével. 

A támogatást igénylő tudomásul veszi, 
hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll 
a támogatási szerződéstől, ha 
a) a projekt megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződések 2015. július 15-ig 
nem lépnek hatályba, vagy 
b) a projekt záró elszámolási csomagjának 
benyújtása nem történik meg 2015. 
október 31-ig. 
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2. melléklet az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz
 

	  

1. A Határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A prioritás ütemezése 

5.2.1. A kiírások kerete 

 A B C D 

1. 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) 
2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 20,74 62,14 37,09 119,97 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 26,24 Mrd Ft 
5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0% 

5.2.2. A kötelezettségvállalás 

 A B C 

1. 
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon) 
2. 2007–2015. 2015. hátralevő Összesen 
3. 170,53 11,06 181,59 

„ 
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2. A Határozat 1. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.3.1. A konstrukciók 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) 
A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.4.0 
Távhő-szektor 
energetikai 
korszerűsítése 

20,74 0,00 0,00 Távhőellátás energiahatékonysági 
korszerűsítése. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

– 

4. 5.5.0 Épületenergetikai 
fejlesztések 

0,00 62,14 0,50 

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek 
korszerűsítése, világítási rendszerek 
korszerűsítése (e tevékenységek 
kiegészíthetők megújuló energiaforrások 
alkalmazásával). 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

belügyminiszter 

5. 5.6.0 

Központi költségvetési 
szervek 
energiahatékonysági 
beruházásai 

0,00 0,00 27,09 

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, 
fűtési, hűtési, használati melegvíz rendszerek 
korszerűsítése, világítási rendszerek 
korszerűsítése (e tevékenységek 
kiegészíthetők megújuló energiaforrások 
alkalmazásával). 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

belügyminiszter 

6. 5.7.0 

Középületek kiemelt 
jelentőségű 
épületenergetikai 
fejlesztése 

0,00 0,00 9,00 Középületek hőtechnikai adottságainak 
javítása. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

– 

7. – Tartaléksor 0,00 0,00 0,50 – – – 

” 

3. A Határozat 1. melléklet 5.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.3.3. Az 5.3.1. pontban foglalt táblázat 3., 4. és 6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0 és 5.7.0 konstrukció 26,24 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz.” 
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A Kormány 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a  továbbiakban: TIOP) 2011–2013. évekre szóló 

akciótervét az 1. melléklet szerint,
b) egyetért azzal, hogy a  TIOP abszorpciós céljának teljesülése érdekében a  rendelkezésre álló szabad keret 

összegén felül további 20,66 milliárd forint egyedi többletkötelezettség-vállalására kerüljön sor.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Kormány visszavonja

a) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 
1014/2011. (I. 19.) Korm. határozatot,

b) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról szóló 
1429/2012. (X. 8.) Korm. határozatot,

c) a multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális 
feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozatot,

d) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról szóló 1627/2013. (IX. 5.) Korm. határozatot,

e) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának 
módosításáról szóló 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozatot,

f ) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának 
módosításáról szóló 1333/2014. (VI. 5.) Korm. határozatot,

g) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának 
módosításáról, valamint a  TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukció keretének megemeléséről szóló 1357/2014. 
(VI. 26.) Korm. határozatot,

h) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és 
a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról, valamint a  TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, „Felsőoktatási szolgáltatások 
rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem” című projekt támogatásának növeléséről szóló 1451/2014. (VII. 31.) 
Korm. határozat 1. pont b) alpontját és 2. mellékletét,

i) a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akcióterve módosításáról szóló 1865/2014. (XII. 30.) Korm. határozatot, valamint

j) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról, valamint az  egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek 
megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1004/2015. (I. 15.) Korm. határozat 1.  pont a)–c) és e)  alpontját, valamint 1. és 
2. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz

A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ AKCIÓTERVE

 1. Az 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
1.1. A prioritás tartalma:
 Az egész életen át tartó tanuláshoz, a  munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, 

továbbá a  felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodáshoz szükséges formális, 
nem-formális és informális oktatási infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

1.2. A prioritás ütemezése
1.2.1. A kiírások kerete

A B C D E F

1. Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen

3. 2,48 20,59 3,30 10,58 4,28 41,23

4. Többletkötelezettség-vállalás: 14,05 Mrd Ft

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 85%

1.2.2. A kötelezettségvállalás

A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2013. 2014. 2015. Összesen

3. 155,83 4,89 14,78 175,50
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
1.3.1. A konstrukciók

A B C D E F G H I J

1.

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 

további miniszter2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

3. 1.1.1.

Intézményi 
informatikai 

infrastruktúra 
fejlesztése a 

közoktatásban

0,00 9,40 3,30 0,00 1,80

A konstrukció 
célja a közoktatási 
intézményekben 
az információs és 
kommunikációs 
technológiai (a 
továbbiakban: IKT) 
kompetenciák, 
készségek és képességek 
fejlesztését, továbbá 
az ezen intézmények 
kommunikációját, 
adminisztrációját segítő 
eszközök beszerzése.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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4. 1.1.2.

Hatékony informatikai 
infrastruktúra a 

közoktatásban II. 
szakasz

0,00 1,20 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja 
a TIOP-1.1.2. számú 
konstrukció első 
szakaszában kialakított 
informatikai infrastruktúra 
bővítése, fejlesztése 
annak érdekében, hogy a 
már meglévő, és a majd 
kialakítandó különböző 
oktatási rendszerek, 
valamint az oktatás ágazati 
szintű tervezéséhez és 
irányításához szükséges 
rendszerek működtetése az 
alapinfrastruktúra oldaláról 
az elkövetkező évekre is 
biztosított legyen.

emberi erőforrások 
minisztere

–

5. 1.1.3.
Végponti kapcsolatok 

fejlesztése a 
közoktatásban

0,00 1,10 0,00 3,10 0,00

A konstrukció célja az 
intézményi informatikai és 
adathálózati infrastruktúra 
fejlesztése a közoktatásban.

emberi erőforrások 
minisztere

–

6. 1.1.4.
Dankó Pista Program: 

IKT és taneszköz 
fejlesztés

0,00 0,00 0,00 0,21 0,00

A konstrukció célja 
az Országos Roma 
Önkormányzat 
fenntartásában álló 
köznevelési intézmények 
informatikai fejlesztése, 
és korszerű taneszközök 
beszerzése.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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7. 1.2.1.

Agóra – 
multifunkcionális 

közösségi központok 
és területi 

közművelődési 
tanácsadó szolgálat 

infrastrukturális 
feltételeinek 
kialakítása

0,00 0,00 0,00 0,09 0,03

A támogatások révén 
megvalósuló fejlesztések 
átfogó célja a térségek 
közötti fejlettségbeli 
különbségek mérséklése, 
a közoktatási és 
közművelődési rendszerek 
összekapcsolása, az egész 
életen át tartó, a nem 
formális és informális 
tanulás feltételeinek 
javítása, valamint ezek 
infrastrukturális hátterének 
fejlesztése.
Az Agóra központok 
létesítésének három fő 
célja:
1. multifunkcionális 
közösségi központ 
létrehozása a városokban 
működő közművelődési 
intézmények 
racionalizálásával,
2. közösségi-, 
felnőttképzési-, képzési- 
és élményfunkciók egy 
komplexumba történő 
telepítése,
3. területi közművelődési 
tanácsadó, szolgáltató 
funkció kialakítása.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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8. 1.2.1.A

Agóra – 
multifunkcionális 

közösségi központok 
és területi 

közművelődési 
tanácsadó szolgálat 

infrastrukturális 
feltételeinek 
kialakítása

0,00 2,02 0,00 1,50 0,52

A program alapvető célja 
olyan multifunkcionális 
közösségi központok 
fejlesztése, amelyek 
alkalmassá válnak szakmai-
tanácsadó és módszertani 
feladatok elvégzésére, 
a sajátosan kialakított 
épített környezetben a 
közösségi-művelődési, 
oktatási-felnőttképzési 
és szolgáltató funkciók 
mentén gazdag 
kulturális kínálatot 
biztosító működésre, 
és a helyi társadalom 
fejlesztésére. A konstrukció 
a területi tanácsadó 
szerep feltételeinek 
megteremtésére irányul a 
harmincezer főnél nagyobb 
városokban.

emberi erőforrások 
minisztere

–



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 62. szám

 
5769

9. 1.2.1.B

Nemzeti Kulturális 
Térinformációs 

Rendszer Szolgáltató 
és Tanácsadó 

Multifunkcionális 
Módszertani Központ 

létrehozása

0,00 1,60 0,00 0,00 0,49

A konstrukció országos 
módszertani központ 
létrehozására irányul 
a digitális tanulás és 
tudásszerzés érdekében, 
a TÁMOP-3.2.14. számú 
(„Egységes Nemzeti 
Oktatási és Kulturális 
Térinformációs Rendszer 
létrehozása” című) 
konstrukcióhoz kapcsolódó 
rendszer infrastrukturális 
hátterének biztosítására, 
az elektronikus oktatási 
és kulturális adatok 
iskolarendszeren belüli 
és kívüli, egyéni és 
csoportos keretek között 
történő felhasználásával 
kapcsolatos oktatási célok 
ellátására. Különösen 
fontos, hogy a központ 
hátrányos helyzetű 
térségben működjön.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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10. 1.2.2.

Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát 
fejlesztése, oktatási-
képzési szerepének 

infrastrukturális 
erősítése 3. ütem

0,87 0,74 0,00 0,00 0,00

A múzeumokban és 
levéltárakban őrzött 
tudásbázis nagyobb 
oktatási hasznosulása 
érdekében cél:
1. a képzési potenciál 
magasabb fokú 
kihasználása az átfogó 
kompetencia- és 
készségfejlesztés 
érdekében (oktatóterek),
2. kiállítások formájában 
nem vagy ritkán látható 
állományhoz való 
hozzáférés kiszélesítése, 
kiemelt figyelemmel 
az oktatási hasznosulás 
lehetőségeire, a 
fizikai közelség és 
tanulmányozhatóság 
lehetőségeinek 
megteremtésére 
(látványtárak, tanulmányi 
raktárak),
3. a digitalizált kulturális 
örökségi értékekhez való 
hozzáférés elősegítése 
(virtuális pontok).

emberi erőforrások 
minisztere

–
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11. 1.2.3.

Könyvtári 
szolgáltatások 
összehangolt 
infrastruktúra-

fejlesztése – 
„Tudásdepó Expressz” 

3. ütem

1,61 0,95 0,00 0,00 0,33

A konstrukció célja 
a településen élők 
hagyományos és online 
könyvtári ellátásának 
javítása a nyilvános 
könyvtári rendszerhez 
tartozó (kiemelten 
települési, városi, községi), 
és az iskolai könyvtárakban. 
A megcélzott 
infokommunikációs 
fejlesztések révén az 
országos könyvtári 
szolgáltató rendszerek 
közvetlenül elérhetővé 
válnak, ezzel a 
kisebb könyvtárak is 
korszerű, minőségi és 
akadálymentesített 
szolgáltatásokhoz 
juttatják olvasóikat, 
akár könyvtárbuszok 
segítségével is.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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12. 1.2.5.

Infrastrukturális 
fejlesztések az 

esélyegyenlőség elvű 
minőségi oktatás és az 
egész életen át tartó 
tanulás támogatása 
érdekében az LHH 

kistérségekben

0,00 0,32 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja az 
élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáinak 
fejlesztéséhez szükséges 
egységes alapinformatikai 
infrastruktúra kialakítása 
a leghátrányosabb 
helyzetű (LHH) 
kistérségek közoktatási 
és közművelődési 
intézményeiben a 
kompetencia-alapú oktatás 
elterjesztése és a területi 
különbségek mérséklése 
érdekében.

emberi erőforrások 
minisztere

–

13. 1.2.6.

„Világsátor” – 
multifunkcionális 

közösségi és 
kulturális központ 

infrastrukturális 
feltételeinek 
kialakítása

0,00 1,70 0,00 0,55 0,31

A konstrukció célja a 
roma kultúra kincseinek 
összegyűjtésére és 
hozzáférhetővé tételére, 
a roma kultúrára építő 
nem formális és informális 
képzések, valamint a 
közösségi tevékenységek, 
rendezvények, gyermek- 
és ifjúsági programok 
lebonyolítására alkalmas 
intézmény kialakítása.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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14. 1.3.1.

A felsőoktatási 
tevékenységek 
színvonalának 

emeléséhez szükséges 
infrastrukturális 
és informatikai 

fejlesztések 
támogatása

0,00 0,00 0,00 0,27 0,00

A konstrukció általános 
célja a felsőoktatási 
intézmények 
oktatással, kutatással, 
vállalkozással kapcsolatos 
infrastruktúrájának 
fejlesztése annak 
érdekében, hogy a 
tudásalapú társadalom 
és gazdaság 
követelményeinek 
megfelelő, európai és 
globális értelemben 
vett versenyképes 
szolgáltatásokat legyenek 
képesek nyújtani.
A konstrukció közvetlen 
célja a felsőoktatási 
tevékenységek 
színvonalának 
emeléséhez szükséges 
infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a műszaki es 
természettudományi 
szakokon tanuló hallgatók 
száma emeléséhez 
szükséges infrastrukturális 
és technológiai feltételek 
megteremtése.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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15. 1.3.1-14

Speciális 
infrastruktúra-

fejlesztés és 
eszközbeszerzés a 

felsőoktatásban

0,00 0,00 0,00 3,00 0,46

A konstrukció általános 
célja a nemzeti 
felsőoktatási kiválóságról 
szóló 24/2013. (II. 5.)  
Korm. rendelet 2. és 3. §-a  
szerinti kiemelt 
felsőoktatási 
intézmények gyakorlati 
képzéssel, oktatással, 
kutatással kapcsolatos 
infrastruktúrájának 
fejlesztése annak 
érdekében, hogy a 
tudásalapú társadalom 
és gazdaság 
követelményeinek 
megfelelő, európai és 
globális értelemben 
vett versenyképes 
szolgáltatásokat legyenek 
képesek nyújtani. 
A konstrukció célja 
továbbá a felsőoktatási 
tevékenységekhez 
szükséges eszközállomány 
fejlesztése.

emberi erőforrások 
minisztere

–

16. 1.3.2.
Szuperszámítás- 
technika (HPC) a 
felsőoktatásban

0,00 1,56 0,00 1,70 0,00

A konstrukció 
célja az európai 
irányelvekkel egyező, 
a hazai felsőoktatási 
intézményeket támogató, 
elosztott számítási, és 
adattárolási infrastruktúra 
továbbfejlesztése.

emberi erőforrások 
minisztere

–
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17. 1.3.3.

AGÓRA PÓLUS 
– Pólus-, illetve 

társpólus-városok 
innovatív kulturális 

infrastruktúra-
fejlesztéseinek 

támogatása

0,00 0,00 0,00 0,16 0,34

Átfogó cél a kulturális 
alapú városfejlesztés 
eszközeivel a város 
versenyképességének 
növelése, a helyben 
megtartott munkaerő 
„kinevelése”, az elvándorlási 
kedv mérséklése.
Közvetlen cél 
komplex közösségi 
terek létrehozása, 
amelyek az egyes 
fejlesztési pólusoknak, 
társpólusoknak a 
felsőoktatásban is 
megjelenő tematikái 
mentén közérthető módon 
mutatják be a térségi 
innováció eredményeit.

emberi erőforrások 
minisztere

–

18. Összesen 2,48 20,59 3,30 10,58 4,28
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 2. A 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
2.1. A prioritás tartalma:
 A prioritás célja, hogy hozzájáruljon egy szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások 

koncentrálásával magasabb átlagminőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt 
az igénybevevőknek. Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a 
szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú 
távon is fenntartható maradjon.

2.2. A prioritás ütemezése
2.2.1. A kiírások kerete

A B C D E F

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen

3. 0,00 58,99 27,61 11,82 17,46 115,88

4. Többletkötelezettség-vállalás: 46,72 Mrd Ft

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 85%

2.2.2. A kötelezettségvállalás

A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2013. 2014. 2015. Összesen

3. 310,79 23,90 33,71 368,40
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
2.3.1. A konstrukciók

A B C D E F G H I J

1.
Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 

kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció 

szakmai 

tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező 

további miniszter
2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

3. 2.1.3.
Aktív kórházi ellátásokat 

kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
A konstrukció alapvető célja az emelt szintű 
járóbeteg szakellátás elérhetőségének 
biztosítása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

4. 2.2.2.

Sürgősségi ellátás 
fejlesztése – SO1, SO2, 

(és ezeken belül gyermek 
sürgősségi) támogatása

0,00 0,00 0,71 0,69 0,00

A konstrukció célja a sürgősségi 
betegellátás korszerű, integrált, 
optimális feladatmegosztáson alapuló, 
szakmailag egységes rendszerének és 
központjainak kialakítása, fejlesztése az 
ellátás hatékonyságának és az ellátás 
minőségének növelése érdekében.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

5. 2.2.2./C
Sürgősségi ellátás 

fejlesztése
0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

Sürgősségi betegellátás, korszerű, integrált, 
optimális feladatmegosztáson alapuló, 
szakmailag egységes rendszerének és 
központjainak kialakítása, fejlesztése az 
ellátás hatékonyságának és az ellátás 
minőségének növelése érdekében. 
A konstrukció célja a sürgősségi 
betegellátáshoz való hozzáférhetőség 
esélyegyenlőségének javítása, a lakosság 
biztonságérzetének és életesélyeinek 
növelése, a betegellátás hatékonyságának 
és minőségének javítása perinatális 
és neonatális intenzív centrumok 
eszközfejlesztésén és korszerű szakmai 
informatikai rendszerek alkalmazásán 
keresztül.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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6. 2.2.4.

Struktúraváltoztatást 
támogató 

infrastruktúrafejlesztés a 
fekvőbeteg-szakellátásban

0,00 7,99 5,04 2,15 0,50

A Semmelweis-tervben megfogalmazott 
térségi egészségszervezés elvével 
összhangban alapvető cél a magas 
színvonalú egészségügyi ellátásokhoz 
való hozzáférés területi kiegyenlítése, a 
fennálló társadalmi esélykülönbségek 
csökkentése, a struktúraváltás 
és ellátás racionalizálásának 
megvalósítása a fekvőbeteg szakellátó 
intézményrendszerben.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

7. 2.2.5.
Korszerű regionális 
onkológiai hálózat 

kialakítása
0,00 0,00 0,19 0,52 0,05

A konstrukció célja az országos, 
költséghatékony módon működő 
homogén onkológiai ellátó hálózat 
kialakítása, valamint a regionális onkológiai 
centrumok és megyei decentrum 
intézmények rendszerének létrehozása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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8. 2.2.6.
Struktúraváltás támogatása 
a járó- és fekvőbeteg ellátás 

fejlesztésével.
0,00 45,46 14,01 2,31 9,93

A Semmelweis-tervben megfogalmazott 
térségi egészségszervezés elvével, valamint 
az operatív program célkitűzéseivel 
összhangban alapvető cél a magas 
színvonalú egészségügyi ellátásokhoz 
való hozzáférés területi kiegyenlítése, a 
fennálló társadalmi esélykülönbségek 
csökkentése, a struktúraváltás és ellátás 
racionalizálásának megvalósítása 
a járó- és a fekvőbeteg-szakellátó 
intézményrendszerben. A járóbeteg-
ellátások fejlesztése kapcsán cél a betegek 
hospitális ellátás irányából a járóbeteg-
ellátás irányába való terelése, valamint a 
jelenleg még kórház-centrikus magyar 
ellátórendszer átstrukturálásához való 
hozzájárulás. A fekvőbeteg-ellátás kapcsán 
cél a betegellátás korszerű, integrált, 
optimális feladatmegosztáson alapuló, 
szakmailag egységes rendszerének és 
központjainak kialakítása, fejlesztése az 
ellátás hatékonyságának és az ellátás 
minőségének növelése, valamint kiemelten 
a sürgősségi ellátás ezen célok eléréséhez 
való optimális hozzájárulásának biztosítása 
érdekében. Továbbá cél az országos, 
költséghatékony módon működő 
homogén onkológiai ellátó hálózat 
kialakítása, valamint a regionális onkológiai 
centrumok és megyei decentrum 
intézmények rendszerének létrehozása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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9. 2.2.7.
Infrastruktúra-fejlesztés  
az egészségpólusokban

0,00 2,13 4,01 1,15 0,65

A konstrukció alapvető célja 
minden régióban megteremteni a 
legmagasabb technikai színvonalú 
progresszív betegellátásokhoz való 
hozzáférést a lakosság egésze számára a 
betegközpontúság szem előtt tartásával. 
Általános cél koncentrált fejlesztés révén 
a progresszivitás legmagasabb szintjén a 
korszerű, szükségleteken alapuló, optimális 
kapacitású, költség-hatékonyan működő 
és fenntartható betegellátó rendszer 
kialakítása az erőforrások, valamint 
speciális ellátások koncentrálásán és 
magas szintű logisztika alkalmazásán 
keresztül, amely egyben a szolgáltatások 
minőségének javulását eredményezi.
Távlati cél továbbá a lakosság 
elégedettségének és életminőségének 
növekedése a komplex ellátás és 
szolgáltatások biztosításával (megelőzés, 
kezelés, rehabilitáció, gondozás), vagy 
azok megszervezésével, valamint a magas 
progresszivitású, illetve a speciális, korszerű 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
megteremtésén keresztül.  
Az érintett intézmények képesek lesznek 
az egészségügyi struktúraátalakítás 
reformtörekvéseivel összhangban az egyre 
gyorsabb technológiai fejlődésből eredő 
kihívásoknak megfelelni.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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10. 2.2.8.
Infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítása
0,00 0,00 0,00 5,00 6,30

A konstrukció célja az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott feltételeknek 
való megfelelés érdekében az 
infrastrukturális fejlesztések, különösen az 
eszközbeszerzések támogatása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

11. 2.3.1.

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer – Központi, 

intézményközi adatáramlást 
biztosító informatikai 
rendszerek fejlesztése, 

országos egységes központi 
megoldások bevezetése

0,00 1,94 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja, hogy az alap-, a 
járóbeteg-, és a fekvőbeteg-szolgáltatók 
rendelkezzenek intézményközi 
adatáramlást, valamint transzparens, 
adattorzítástól mentes betegazonosítási, 
betegforgalmi, finanszírozási, illetve 
elszámolási rendszerek működtetését 
lehetővé tevő, intézményen belüli 
informatikai megoldásokkal.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

12. 2.3.2.

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 

Rendszer – Elektronikus 
közhiteles nyilvántartások 

és ágazati portál fejlesztése

0,00 1,47 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja az egészségügyi 
ágazat közhiteles nyilvántartásainak 
létrehozása és publikálása, ehhez 
az adatkörök fenntartása, továbbá 
intézményi szerepköreinek és felelősségi 
szabályrendszerének létrehozása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

13. 2.3.3.

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 

Rendszer – Térségi, 
funkcionálisan integrált 

intézményközi információs 
rendszerek kiépítéséhez 

szükséges helyi 
infrastruktúra fejlesztések

0,00 0,00 3,63 0,00 0,00

A konstrukció célja az egészségügyi 
ellátórendszer intézményei számára a 
központi informatikai szolgáltatásokhoz 
való csatlakozási képesség lokálisan 
felmerülő fejlesztéseinek biztosítása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

14. Összesen 0,00 58,99 27,61 11,82 17,46
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 3. A 3. prioritás: A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése
3.1. A prioritás tartalma:
 A prioritás célja a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése, illetve javítása. A prioritás keretében az aktív álláskeresést, 
munkavállalást segítő és támogató, továbbá a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül 
sor.

3.2. A prioritás ütemezése
3.2.1. A kiírások kerete

A B C D E F

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen

3. 3,00 42,38 3,98 2,54 1,13 53,03

4. Többletkötelezettség-vállalás: 5,18 Mrd Ft

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 85%

3.2.2. A kötelezettségvállalás

A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2013. 2014. 2015. Összesen

3. 83,25 9,56 1,13 93,94
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
3.3.1. A konstrukciók

A B C D E F G H I J

1.
Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter

A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 

további miniszter2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

3. 3.2.1.

Az integrált 
rendszer kereteinek 

megteremtése 
a foglalkoztatási 

szolgálat 
infrastruktúrájának 

fejlesztésével

0,00 6,00 0,00 0,00 0,60

A konstrukció célja az aktív 
munkaerő-piaci politikák 
eredményességének és 
hatékonyságának javítása 
érdekében a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat 
által nyújtott szolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése, a kapacitások bővítése, 
új feladatainak ellátásához 
szükséges feltételek megteremtése, 
valamint az új szolgáltatási modell 
kiterjesztése.

nemzetgazdasági 
miniszter

–

4. 3.2.2.

A komplex 
rehabilitációhoz 

szükséges 
infrastrukturális 

feltételek 
megteremtése

0,00 1,30 0,00 0,27 0,18

A konstrukció célja a komplex 
rehabilitációs szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása és 
fejlesztése új telephely létesítésével 
(modell értékű komplex 
rehabilitációs központ létrehozása) 
a konvergencia régióban, továbbá 
látássérült személyek és komplex 
rehabilitációt nyújtó szakemberek 
képzéséhez, továbbképzéséhez 
szükséges infrastrukturális 
kapacitások biztosítása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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5. 3.2.3.

A kistérségekben 
a közösségi 

szolgáltatások 
infrastruktúrájának 

fejlesztése

0,00 8,90 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja modellértékű 
innovatív, többfunkciós szolgáltató 
központok kialakítása révén a 
komplex kistérségi felzárkóztató 
programokhoz kapcsolódóan 
az ott élők általános hozzáférési 
problémáinak enyhítése, 
ellátásainak korszerűsítése, 
helyzetük javítása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

6. 3.2.3.A
Lakhatási 

beruházások 
támogatása

0,00 1,50 0,33 0,00 0,00

A konstrukció célja a 
szegregátumokban és a hátrányos 
helyzetű kistérségekben élők 
lakhatási körülményeinek 
javítása új szociális bérlakások 
építésével, illetve a nem szegregált 
lakókörnyezetben lévő lakások 
felújításával.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

7. 3.2.4.

Autisták és 
megváltozott 

munkaképességű 
személyek 

foglalkoztatásának 
elősegítése

0,00 1,18 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja társadalmi 
és munkaerő-piaci integrációt 
elősegítő foglalkoztatások 
és képzések infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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8. 3.3.1.A

A közszolgál- 
tatásokhoz való 
egyenlő esélyű 

hozzáférés 
megteremtése: 

akadálymentesítés

0,00 5,09 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja a fogyatékos 
emberek, valamint az időskorú, 
járókerettel, babakocsival 
közlekedő, nagycsaládos, 
továbbá mozgásukban vagy 
kommunikációjukban egyéb 
okból átmenetileg akadályozott 
személyek életminőségének javítása 
a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés megvalósítása 
útján. A konstrukció további 
célja a kormányzati felelősségi 
körbe tartozó épületek komplex 
akadálymentesítése, és az abban 
nyújtott közszolgáltatások egyenlő 
esélyű hozzáférhetővé tétele.

emberi 
erőforrások 
minisztere

Miniszterelnök- 
séget vezető 

miniszter

9. 3.3.1.B

A közszolgál- 
tatásokhoz való 
egyenlő esélyű 

hozzáférés 
megteremtése: 

jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok 

fejlesztése

0,00 0,53 0,00 0,00 0,20

A konstrukció célja a jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok kommunikációs 
centrummá történő fejlesztése, ahol 
a hallássérült embereken túl  
a kommunikációjukban egyéb 
okból akadályozott  
(pl. beszédfogyatékos), esetleg 
halmozottan sérült (pl. siketvak) 
emberek számára is nyújthatók 
alapvető kommunikációs 
szolgáltatások.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

10. 3.3.2.

Szociális 
szolgáltatások 

fejlesztése 
támogató 

technológiai 
eszközök 

biztosításával  
a házi gondozás 

területén

0,00 1,00 0,00 0,06 0,15

A konstrukció célja szociális 
szolgáltatások fejlesztése támogató 
technológiai eszközök biztosításával 
a házi gondozás területén.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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11. 3.4.1.

Bentlakásos 
intézmények 
kiváltása, új 
kapacitások 

létesítése

3,00 5,58 0,00 0,00 0,00

A konstrukció célja nagy létszámú 
bentlakásos intézmények kiváltása 
a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő, korszerű elhelyezési 
feltételek biztosítása érdekében 
szociális intézményekkel, illetve 
gyermekvédelmi intézményekkel.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

12. 3.4.2.

Önkormányzati, 
állami, egyházi, 

nonprofit 
fenntartású 
bentlakásos 
intézmények 

korszerűsítése

0,00 6,80 3,65 2,21 0,00

A bentlakásos intézmények 
korszerűsítésének célja a lakók 
életminőségének javítása az 
intézményekben uralkodó rossz 
infrastrukturális adottságok és a 
hiányos felszereltség javítása, illetve 
az életviszonyok humanizálása és 
modernizálása révén.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

13. 3.4.3.

Javítóintézeti 
ellátás biztosítása 

fiúk részére a 
Dunántúlon

0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

Új, vegyes szakmai profilú, 
többfunkciós javítóintézet 
létrehozása fiúk részére a 
Dunántúlon. 

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

14. 3.5.2.

A komplex 
rehabilitációhoz 

szükséges 
infrastrukturális 

feltételek 
megteremtése

0,00 2,25 0,00 0,00 0,00

A mozgássérültek komplex 
rehabilitációjának és a korai 
intervenciós (fejlesztő) 
szolgáltatásoknak az 
infrastrukturális és személyi 
feltételeinek megteremtése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–

15. Összesen 3,00 42,38 3,98 2,54 1,13
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 4. A 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás
4.1. A prioritás tartalma:
 A prioritás célja a TIOP eredményes és hatékony megvalósítása. A technikai segítségnyújtási keret egyrészt 

az operatív program közreműködő szervezeteinek az operatív programmal kapcsolatos tevékenységeinek 
finanszírozására szolgál (az operatív program technikai-adminisztratív lebonyolítása). Másrészt ebből 
a  keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az operatív program megvalósulásához köthető egyéb 
tevékenységek (pl. monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok).

4.2. A prioritás ütemezése
4.2.1. A kiírások kerete

A B C D E F

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen

3. 0,06 0,37 0,31 0,00 3,55 4,29

4. Többletkötelezettség-vállalás: 1,26 Mrd Ft

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 85%

4.2.2. A kötelezettségvállalás

A B C E

1.
Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 310,10 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2013. 2014. 2015. Összesen

3. 13,80 0,00 3,55 17,35
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
4.3.1. A konstrukciók

A B C D E F G H I J

1.
Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 

meghirdethető kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció célja

A konstrukció 

szakmai 

tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező 

további miniszter
2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

3. 4.2.1.
Az OP lebonyolításával 

kapcsolatos egyéb feladatok
0,06 0,37 0,31 0,00 3,55

A konstrukció célja a TIOP lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok megvalósítása:
1. monitoring bizottság üléseinek megrendezése,
2. éves megvalósítási jelentések készítése,
3. tanulmányok, elemzések készítése,
4. szakértői tanácsadás,
5. szakmai rendezvények megvalósítása,
6. szakmai anyagok fordítása, tolmácsolás,
7. humánkapacitás-fejlesztés, valamint
8. államháztartási rendszeren belüli non-profit 
szervezetek operatív program tervezését 
és sikeres végrehajtását szolgáló specifikus 
tevékenységeinek és feladatainak ellátása.

emberi 
erőforrások 
minisztere

–
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A Kormány 1292/2015. (V. 5.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú („XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a  KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú, „XV/C vízakna átalakítása, biztonságba 

helyezése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b) hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklet
a) 2.2.1. pontjában foglalt táblázat

aa) A:3 mezőjében a „136,75” szövegrész helyébe a „137,07” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „157,36” szövegrész helyébe a „157,68” szöveg,

b) 2.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba) A:3 mezőjében a „411,11” szövegrész helyébe a „409,22” szöveg,
bb) B:3–C:3 mezőjében a „25,73” szövegrész helyébe a „27,63” szöveg,

c) 2.3.1. pontjában foglalt táblázat
ca) C:3 mezőjében a „65,45” szövegrész helyébe a „65,46” szöveg,
cb) C:5 mezőjében a „8,06” szövegrész helyébe a „8,11” szöveg,
cc) C:6 mezőjében a „4,79” szövegrész helyébe a „4,22” szöveg,
cd) C:10–C:11 mezőjében a „2,27” szövegrész helyébe a „2,84” szöveg és
ce) C:14 mezőjében a „21,01” szövegrész helyébe a „21,03” szöveg

lép.
 4. A Határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1292/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.2.3/B/09-

11-2011-0001

XV/C vízakna 
átalakítása, 

biztonságba 
helyezése

Északdunántúli 
Vízmű Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

1 538 230 510 577 374 335 2 115 604 845

A projekt célja Tatabánya legfőbb 
ivóvízbázisának biztonságba 
helyezése az XV/C akna 
átalakításával. Ezzel közel 220 ezer 
ember biztonságos ivóvízellátása 
valósul meg.

2. melléklet az 1292/2015. (V. 5.) Korm. határozathoz

A Határozat 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

(1.)

(Konstrukció 

kódja)
(Konstrukció neve)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete (Mrd Ft)]

(A konstrukció célja)

(Konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 

miniszter)

(A konstrukció szakmai 

tartalma tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter)

(2.) (2011.) (2012.) (2013.)

„

12. 2.3.0.

A település szilárd 
hulladéklerakókat érintő 
rekultivációs programok 

elvégzése

28,44

0,00 0,00

A helyszín biztosítása, 
rekultivációs munkálatok 
végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges 
beruházási tevékenységek.

földművelésügyi 
miniszter

–

13. 2.3.0/B

A település szilárd 
hulladéklerakókat érintő 
rekultivációs programok 

elvégzése

0,00 0,00

A helyszín biztosítása, 
rekultivációs munkálatok 
végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges 
beruházási tevékenységek.

földművelésügyi 
miniszter

–

”
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A Kormány 1293/2015. (V. 5.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5. azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása – kiemelt projektek” című) konstrukció 
újranyitásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évi akcióterv 3. prioritásán rendelkezésre álló szabad keret 

KÖZOP-3.5. azonosító számú, „Térségi elérhetőség javítása – kiemelt projektek” című konstrukció (a továbbiakban: 
konstrukció) céljára irányuló felhasználásával, valamint a konstrukció keretén belül a KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosító 
számú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című kiemelt projekt felhívás ismételt meghirdetésével,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  konstrukció újranyitásához szükséges intézkedések 
megtételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 37/2015. (V. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222.  § (2) és 223.  § (3)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Balogh Csaba Sándornak, a  külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222.  § (1)  bekezdése alapján történt lemondására 
tekintettel

– 2015. április 23-ai hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Nemzeti Választási Bizottság 80/2015. (V. 5.) NVB határozata
 

A Nemzeti Választási Bizottság Gulyás Mihály Balázs (a  továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott 
országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság az

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az  öregségi nyugdíj folyósítása az  országgyűlési képviselői megbízatás idején szüneteljen 
– a jelen kérdésben tartott népszavazást követő évtől?”

kérdést hitelesíti.
A határozat ellen annak a  választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az  ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy 
elektronikus dokumentumként a  Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a  Nemzeti 
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf.  547, e-mail: nvb@nvi.hu). 
A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az  legkésőbb 2015. május 15-én 16.00 óráig 
megérkezzen. A  bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén 
a  kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a  kérelmet. Az  elektronikus 
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. 
A  bírósági eljárásban az  ügyvédi képviselet kötelező. A  jogi szakvizsgával rendelkező személy – a  szakvizsga-
bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A  bírósági 
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.  A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. április 9-én, személyesen 25 támogató választópolgár 
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a  Nemzeti Választási Bizottsághoz a  népszavazás 
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 
CCXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Nsztv.) 3.  § (1)  bekezdése szerinti hitelesítés céljából. A  benyújtott támogató 
aláírások közül 23 felelt meg az Nsztv. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A Szervező az  Nsztv. 4.  § (2)  bekezdésében rögzített előzetes feltétel meglétének igazolására az  aláírásgyűjtő 
ívek mellé csatolta a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) 
NAIH-83895/2015. számú, 2015. április 7-én kelt határozatát, melyben a Hatóság Gulyás Mihály Balázs az információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény 68.  § (6)  bekezdésében foglaltak 
szerint, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az  Nsztv. 10.  §-ában rögzített hatáskörében eljárva a  kérdés benyújtásától 
számított 5 napon belül elvégezte a kezdeményezés előzetes formai és tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi 
követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztette.

II.  Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint 
az  e  törvényben a  kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A  Szervező által benyújtott kérdés 
csak abban az esetben hitelesítő, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a  kérdés az  Alaptörvényben, valamint az  Nsztv.-ben 
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a  népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is 
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a  Nemzeti Választási Bizottság az  Nsztv. 11.  §-ában fogalt hatáskörében eljárva 
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdést hitelesíti.

III.  A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a  jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és 
a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 223–225.  §-án, az  illetékekről szóló tájékoztatás az  1990.  évi 
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2015. április 30.

  Prof. Dr. Patyi András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
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