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III. Kormányrendeletek

A Kormány 149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában
és felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével
és közigazgatási hatósági ellenõrzésével összefüggõ eljárási szabályokról

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdésében, valamint (2) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 66. § (2) bekezdése

szerinti – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és

felszámolási eljárásában közremûködõ és e minõségében eljáró – állami felszámoló adatainak, továbbá a Cstv.

27/C. §-ában meghatározott személyek adatainak nyilvántartásba vételére vonatkozóan az adatokat és azok

változását az állami felszámoló vezetõje jelenti be a felszámolói névjegyzéket vezetõ közigazgatási szervnek

(a továbbiakban: közigazgatási szerv). A bejelentéshez csatolni kell azon adatokat igazoló okiratokat is, melyeket

a közigazgatási szerv a külön jogszabályok szerint nem ismerhet meg. A közigazgatási szerv eljárásában az ügyintézési

határidõ 15 nap. Az adatok nyilvántartásba vételére és törlésére a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.)

Korm. rendeletet – a Cstv.-ben és e rendeletben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.

2. § (1) A közigazgatási szerv hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy az állami felszámoló megfelel-e a Cstv. szerinti

feltételeknek. Ezzel összefüggésben külön adatszolgáltatást rendelhet el és helyszíni ellenõrzést is végezhet.

Az ellenõrzés során megvizsgálhatja azt is, hogy az állami felszámoló szervezeti felépítése, belsõ döntéshozatali rendje

és ellenõrzési rendszere biztosítja-e, hogy a felszámoló a rá vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesíti, és biztosítja-e,

hogy felszámoló, illetve az általa kinevezett felszámolóbiztosok nem esnek a törvényben meghatározott kizáró ok alá,

illetve azt haladéktalanul megszüntetik. Indokolt esetben intézkedési terv készítését is elõírhatja a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott

intézkedések keretében, illetve a Ket.-ben és a Cstv.-ben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

(2) A közigazgatási szerv akkor is hatósági ellenõrzést tart, ha az (1) bekezdés szerinti eljárása során határozatban rendelte

el a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

4. § A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében szerepel, vagy

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami

felszámolóként kijelöl.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. § és 68. §

(2) bekezdése szerinti rendelet kiadását célzó elõterjesztést az adós gazdálkodó szervezet fõtevékenysége szerinti

ágazati miniszter – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs

miniszter, a belgazdaságért felelõs miniszter, továbbá a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter

(állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet esetén, továbbá az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter)

véleményét kikérve – készíti el, és terjeszti a Kormány elé. Az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet-tervezet

elõkészítésénél figyelembe kell venni a kormányrendelet kihirdetésére a Cstv. 65. § (2) bekezdésében vagy

a 83. §-ában meghatározott határidõt is.

2. § (1) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a kormánydöntéshez szükséges azon információkat, amelyek a csõdhelyzetben

lévõ vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezettel szemben indított eljárások esetében indokolják a nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû szervezetté történõ minõsítést.

(2) Ha az elõterjesztõ hitelt érdemlõ információval rendelkezik, az elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy

a gazdálkodó szervezet ellen kezdeményeztek-e csõdeljárást vagy felszámolási eljárást, és ezek elrendelésére sor

került-e, és milyen dátummal.

3. § (1) Az elõterjesztésben be kell mutatni

a) a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetét és azt, hogy a társaság tagja-e elismert vagy tényleges

vállalatcsoportnak;

b) ki kell térni arra, hogy a gazdálkodó szervezet milyen okból képtelen – akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok

által biztosított forrásokból – a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére,

részesült-e az Európai Bizottság által jóváhagyott megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(2) Az elõterjesztésben tájékoztatni kell arról, hogy

a) a gazdálkodó szervezet lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, közszolgáltatást, tevékenysége

országos vagy több országra kiterjedõ-e, végez-e hatósági engedélyhez kötött vagy koncesszióköteles

tevékenységet, és a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja;

b) – amennyiben a gazdálkodó szervezet a lakosság széles körét érintõ közszolgáltatást lát el – ezt a szolgáltatást

az érintett területen más szolgáltató is ellátja-e.

(3) Az elõterjesztésben

a) be kell mutatni a gazdálkodó szervezet fõbb gazdasági és pénzügyi adatait;

b) ismertetni kell – legalább hozzávetõlegesen – az adósságállomány legfontosabb összetevõit (így különösen

köztartozás-állomány, tulajdonosok felé fennálló tartozások, banki és szállítói hitelállomány, közmûtartozások,

foglalkoztatottakkal szemben fennálló tartozások);

c) tájékoztatást kell adni arról, hogy a gazdálkodó szervezet részesül-e nemzetközi vagy hazai pénzügyi

támogatásban;

d) – amennyiben már rendelkezésre állnak az ezzel összefüggõ, legalább hozzávetõleges adatok – be kell mutatni

a lejárt tartozásállománynak a gazdálkodó szervezet saját tõkéjéhez viszonyított arányát.

(4) Az elõterjesztésben ismertetni kell

a) – legalább hozzávetõlegesen – a gazdálkodó szervezet foglalkoztatotti létszámát, továbbá azt is, hogy

foglalkoztat-e megváltozott munkaképességûeket;

b) azt, hogy az ország mely megyéiben, mely településein lévõ telephelyeken történik foglalkoztatás, továbbá

a foglalkoztatás megszûnése hogyan befolyásolja az adott települések vagy megyék munkaerõpiaci helyzetét.

(5) Az elõterjesztésben meg kell jelölni, hogy a gazdálkodó szervezet a Cstv. 65. § (3) bekezdése szerinti milyen okból

minõsíthetõ nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségûnek.
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(6) Az elõterjesztésben javaslatot kell tenni arra, hogy a gazdálkodó szervezetre a Cstv. 65–67. §-a, vagy ezen túlmenõen

a Cstv. 68–70. §-a szerinti eljárásrend is alkalmazandó legyen. Amennyiben az elõterjesztõ a Cstv. 68–70. §-a szerinti

sajátos eljárási szabályok alkalmazását tartja indokoltnak, ismertetnie kell a Cstv. 68. § (2) bekezdése szerinti

körülményeket is, továbbá meg kell jelölnie az ott meghatározott közérdeket és ennek megfelelõen kell elõkészítenie

az elõterjesztés részét képezõ kormányrendelet tervezetét.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és
felszámolási eljárásában közremûködõ állami felszámoló kijelölésérõl

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek csõdeljárásában és

felszámolási eljárásában vagyonfelügyelõként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt

Felelõsségû Társaságot jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 101/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R.) 72/B. § (1d) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1d) A Tny. 66. §-a alapján

a) a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását

aa) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója

engedélyezheti,

ab) az aa) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezheti;

b) az a) pontban nem említett esetben kivételes nyugellátást az ONYF fõigazgatója állapíthat meg;

c) kivételes nyugellátás-emelést

ca) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

cb) a ca) alpontban nem említett esetben hozzátartozói nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója

engedélyezhet,

cc) a ca)–cb) alpontban nem említett esetben a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság

vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet;

d) egyszeri segélyt

da) a (20) bekezdés szerinti esetben, továbbá ha a kérelmet hozzá nyújtották be, az ONYF fõigazgatója engedélyezhet,

db) a da) alpontban nem említett esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója engedélyezhet vagy

a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõjének javaslatára a fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott engedélyezhet attól függõen, hogy a kérelmet mely szervnél nyújtották

be.”

(2) Az R. 72/B. § (1f) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1f) Amennyiben a kérelmet hozzá nyújtották be,

a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása,

valamint a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése iránti ügyekben,

b) a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetõje dönt a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítása

iránti ügyekben,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott dönt a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri

segély engedélyezése iránti ügyekben,

d) az a)–c) pontban felsorolt személyek a kérelmet megküldik az ONYF fõigazgatójának, ha megállapítják, hogy

a kérelmezõ nem felel meg az általuk engedélyezhetõ árvaellátás-meghosszabbítás, nyugellátás-emelés, illetve

egyszeri segély feltételeinek, de a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak.”

(3) Az R. a következõ 94. §-sal egészül ki:

„94. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 72/B. § (1d) és (1f) bekezdését a társadalombiztosítási

nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

2. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervként a Kormány az ONYF-et jelöli ki.

(2) A Kormány elsõ fokon eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat és

a központi igazgatási szerveket jelöli ki.

(3) A Kormány másodfokú nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az ONYF-et jelöli ki.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a központi igazgatási szervek hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására

jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az ONYF.

(5) A Kormány – az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi

LXXXI. törvény 66. §-a szerinti méltányossági jogkörben hozott kivételes nyugellátás megállapítás (árvaellátás

meghosszabbítás) hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját,

a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapítása hatáskörének gyakorlására az ONYF fõigazgatóját,

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatóját, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ

kormánymegbízottat jelöli ki.

(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott által méltányossági jogkörben lefolytatott

ügyekben a 4. § szerinti irányítást az ONYF gyakorolja.
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(7) Az ONYF vezetõje vagy más kormánytisztviselõje a központi igazgatási szervek vezetõjét vagy kiadmányozási

jogkörrel rendelkezõ ügyintézõjét az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja.”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek” szövegrész

helyébe a „nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek és a 3. § (5) bekezdése alapján eljáró fõvárosi és megyei

kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott” szöveg lép.

(3) Az R1. a következõ 8. §-sal egészül ki:

„8. § A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-t a társadalombiztosítási nyugellátással összefüggõ egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését követõen indult

eljárásokban kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ 16a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„16a. közkiadás: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó

általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006.

július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi

költségvetési támogatáson kívül a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése alapján

ajánlatkérõnek minõsülõ közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhetõ saját forrás is,”

(2) Az R. 2. § 16a. pontjában a „2003. évi CXXIX. törvény 22. §” szövegrész helyébe a „2011. évi CVIII. törvény 6. §” szöveg

lép.

2. § Az R. 3. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„d) dönt az akciótervrõl, ennek keretében az akciótervben meghatározott

da) prioritások tartalmáról, célkitûzésérõl és ütemezésérõl,

db) támogatási konstrukciók számáról, nevérõl, céljáról, a támogatási konstrukciókban meghirdethetõ támogatás

keretösszegérõl,

dc) a da) és db) alpontban meghatározott adatok módosításáról,

dd) prioritások új támogatási konstrukcióval való kiegészítésérõl és meglevõ támogatási konstrukciójának törlésérõl,”
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3. § Az R. 5. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(A fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter)

„h) dönt az akciótervben meghatározott prioritások támogatási konstrukcióinak a 3. § d) pontjában meg nem

határozott adatairól és az azokban bekövetkezõ változásról.”

4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az NFÜ feladata az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, így

különösen)

„c) az akciótervek és módosításuk elkészítése, valamint a Kormány 3. § d) pontja és a fejlesztéspolitikáért felelõs

miniszter 5. § h) pontja szerinti döntésének megfelelõ tartalmú, egységes szerkezetû akciótervnek az NFÜ honlapján

való közzététele,”

(2) Az R. 15. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:

(Az NFÜ feladata az operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, így

különösen)

„s) az operatív programok prioritásonként elõírt uniós és nemzeti társfinanszírozás keretének és arányának betartása

az elszámolás alapjaként megjelölt elismerhetõ közkiadáson belül úgy, hogy a nemzeti társfinanszírozási rész kizárólag

a Kormány egyetértésével haladhatja meg az elismerhetõ közkiadás 15%-át.”

5. § Az R. 122. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendeletnek a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet)

megállapított 3. § d) pontját és 5. § h) pontját az 1. módosító rendelet hatálybalépését megelõzõen közzétett

kormányhatározatok módosítása esetén is alkalmazni kell.”

6. § Az R. a következõ 122/A. §-sal egészül ki:

„122/A. § (1) A 122. § (3) bekezdésétõl eltérõen az 56. § (2) és (3) bekezdését az e rendelet hatálybalépését

megelõzõen meghirdetett felhívások tekintetében az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor még el nem bírált

kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell, azzal, hogy az 56. § (2) bekezdése szerinti kétszázezer forintos értékhatár helyett

százezer forintos értékhatárt kell alkalmazni, és az 56. § (3) bekezdésében elsõ idõszakos beszámolóval együtt

benyújtott kifizetési igénylésen elsõ kifizetési igénylést kell érteni.

(2) A 122. § (3) bekezdésétõl eltérõen – ha a kiemelt projekt költségnövekményének finanszírozása az operatív

program vonatkozó prioritása keretén belül biztosított – a 61. §-t az e rendelet hatálybalépését megelõzõen

meghirdetett felhívások tekintetében is alkalmazni kell.”

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelölésérõl

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. § A Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján

igénybe vehetõ

a) nemzeti hatáskörbe tartozó

aa) közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó támogatási jogcímek esetén – a Mezõgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó mezõgazdasági promóciós és marketing tevékenységhez

kapcsolódó támogatások kivételével – az Agrármarketing Centrumot,

ab) az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) szabályozási körét képezõ szakképzésekhez

és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén elsõfokú hatóságként a Vidékfejlesztési

Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetet, másodfokú hatóságként a minisztert,

ac) tanyafejlesztési programhoz kapcsolódó támogatási jogcím esetén a minisztert,

b) az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye

szerinti közös érdekeket célzó intézkedések esetén a minisztert

jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,

Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként való kijelölésérõl szóló

49/2009. (III. 6.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható

egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás

összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése

1. „Önkéntes Központ”
Alapítvány

TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért és az
Önkéntes Roadshow
rendezvények támogatása

40 000 000 X. fejezet 15.2.32. Az
önkéntesség európai évéhez és
a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása”

2. A HON Kulturális és
Mûvészeti Alapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

3. Bolyai Mûhely Alapítvány 2011. évi tevékenységek
támogatása
(tehetséggondozás,
tudományos és kulturális
tevékenység)

5 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

4. „CivilKomP” Társadalmi Célú
Kommunikációs Oktató és
Információs Alapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

400 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

5. Communio Alapítvány 2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 250 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

6. „Együtt a Holnapért”
Közalapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

300 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

7. Értékmegõrzõk
Szentimrevárosi Egyesülete

2011. évi mûködés és
kiadványok megjelentetése

750 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

8. Göllei Polgárõr Egyesület 2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

9. Harmónia Énekegyüttes
Kórusegyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

10. Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete

2011. évi programok és
regionális találkozók,
megemlékezések szervezése

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

11. Iharosberényi Tûzoltó
Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

12. Isten Szolgálatában
Református Missziói Alapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

13. Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége

2011. évi programok
támogatása (Magyar–Lengyel
barátság expressz)

5 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

14. Kópházi Horvát Egyesület 2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

26010 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám



A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás

összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése

15. Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
(Terror Háza Múzeum)

Emlékkiállítás megrendezése és
kutatói ösztöndíj finanszírozása

15 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

16. Kõszegi Ostromnapok
Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

17. Kráter Mûhely Egyesület 2011. évi programok, mûködés
támogatása.
X. Kárpát-medencei
Keresztkötõdések Konferencia
megszervezése
(2011.05.28–29.)

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

18. Lovassy és Volt Piarista
Gimnázium Öregdiákjainak
Baráti Köre

Kiadvány megjelentetésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

19. Magyar–Horvát Kulturális
Egyesület

Könyv elkészítése és kiadása,
kapcsolódó költségek
finanszírozása

1 750 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

20. Magyar Piarista Közhasznú
Alapítvány

2011. évi tevékenység
támogatása, informatikai
fejlesztés

1 500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

21. Magyar Református
Egyházak Tanácskozó Zsinata

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

22. Magyar Református
Lelkészegyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

23. Magyar
Természettudományi Társulat

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

24. Nemesvidi Általános Iskola
Alapítványa

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

25. Polgárõr és Tûzoltó
Egyesület Somogyvár

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

26. Pusztakovácsi
Kürtõspusztáért Közalapítvány

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

27. „Rózsás Gyermekkor”
Közhasznú Alapítvány

Eszközbeszerzés és
rendezvények támogatása

1 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

28. Soproni Erdélyi Kör 2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

250 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

29. Soproni Kálvin Kör 2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

300 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

30. Szent Jeromos Katolikus
Bibliatársulat

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

31. Tisza István Baráti Társaság Konferencia szervezése és
emlékmû elkészíttetése,
kivitelezése

10 000 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása
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32. Veszprémi Evangélikus
Egyházi Alapítvány

Óvodai felszerelések vásárlása 500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

33. Zis-tóért Szabadidõs
Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

34. Zviranjak Hagyományõrzõ
és Faluszépítõ Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.3.10 Civil és
nonprofit szervezetek
támogatása

35. Az Élet Menete Alapítvány 2011. évi programok
támogatása (ENSZ nap,
emléktábla állítás)

10 000 000 X. fejezet 15.25.1 Fejezeti
általános tartalék

36. Hét Határ Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetség a
Kárpát-medencében Egyesület

2011. évi programok és a
szervezet mûködésének
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.25.1 Fejezeti
általános tartalék

37. Média a Családért
Alapítvány

2011. évi rendezvények
szervezése és kiadvány
megjelentetése

5 000 000 X. fejezet 15.25.1 Fejezeti
általános tartalék

38. Európai Szegénység ellenes
Hálózat (European Anti-Poverty
Network)

Szegénységben érintettek 10.
Európai Találkozójának
megszervezése (Brüsszel, 2011.
május 13–14.)

105 000 000 Ft
(375 000 euró)

X. fejezet 15.2.38 2011-es soros
elnökséggel kapcsolatos
kiadások finanszírozása

39. Bolyai tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium

Bolyai Iskolák X. találkozója 1 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

40. Genius Jótékonysági
Alapítvány

részben mûködésre, részben
programokra

3 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

41. Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség

mûködési költség, programok,
lapkiadás

3 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

42. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány

Líceumok mûködési költsége 25 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

43. Miasszonyunkról Nevezett
Szegény Iskolanõvérek rendje

munkabérek és fenntartási
költségek

4 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

44. Munkácsi Szent István
Líceum

mûködési költség, bérek 1 500 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

45. II. Rákóczi Ferenc Fõiskola havi fenntartási költség 18 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

46. Selye János Egyetem mûködési költségek,
programok

30 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak

47. Szekeres László Alapítvány felsõoktatási ösztöndíjprogram 25 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

48. Szent József Római
Katolikus Plébániahivatal,
Tóthfalu

a diákotthon mûködési
költségeihez (közüzemi díjak és
munkabérek) való hozzájárulás

4 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

49. Szórvány Közalapítvány Emmausz Kollégium mûködési
költség, építési költségekhez
való hozzájárulás

4 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása
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50. Sztojka Sándor Alapítvány mûködési költség 5 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

51. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete

anyanyelvápolás, pedagógus
továbbképzés, gyermek
táborok és tanulmányi
vetélkedõk

4 000 000 X. fejezet 15.4.1. Határon túli
magyarok oktatási
programjainak támogatása

52. Bácskossuthfalvi
Református Egyházközség,
Napsugár Óvoda

mûködési költségekhez való
hozzájárulás, bérek és járulékok

2 000 000 X. fejezet 15.4.2
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

53. Felõri Református
Egyházközség

Felõri Szórványkollégium: az
építkezés befejezéséhez

20 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

54. Kallós Zoltán Alapítvány A Válaszúti-Mezõségi
Szórványkollégiumban 93
óvodás és elemi iskolás
gyermek magyar nyelvû
oktatása és szociális
támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

55. Kallós Zoltán Alapítvány mûködés április–május–június 5 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

56. Kõhalmi Református
Egyházközség

Szórvány Diákotthon rezsijére
(fûtésszámlák)

4 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

57. Magyarvistai Református
egyházközség

Magyarvistai felekezeti iskola
felújítása

2 200 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

58. Szekeres László Alapítvány szórvány iskolabusz program 25 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

59. Téka Alapítvány Mezõségi szórványoktatási
program támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
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60. Téka Alapítvány mûködés április–május–június 5 000 000 X. fejezet 15.4.2
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint a
szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása

61. Aracs Társadalmi Szervezet Mûködési költség és az Aracs
címû folyóirat 1. számának
megjelentetése

1 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

62. Concordia Minoritatis
Hungaricae Polgári Egyesület

mûködési költségek
támogatása

20 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

63. Cseh- és Morvaországi
Magyarok Szövetsége

mûködési költségek, lapkiadás 5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

64. CSEMADOK Mûködési költségek, a 2011.
elsõ negyedévi bérjellegû
kiadások támogatása és 2011
elsõ félévi mûködési kiadások
támogatása

15 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

65. Délvidéki Mártírium
1944–45 Alapítvány

Kutatói ösztöndíjak, kutatási
anyag rendezése, könyvkiadás,
eszközbeszerzés, útiköltség
térítés

5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

66. Emmausz Kollégium Kollégium fenntartási
költségeinek támogatása

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

67. Erdélyi Múzeum Egyesület Az egyesület tudományos
tevékenységének támogatása

5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

68. Erdélyi Múzeum Egyesület mûködés április–május–június 5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

69. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

Kampány a 2011. májusi
népszámlálásra

10 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

70. Fórum Kisebbségkutató
Intézet

mûködés és programok
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

71. Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége

Eszéki Információs iroda
mûködésének támogatása

8 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

72. Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség

Lapkiadás támogatása 2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

73. Kárpátaljai Református
Egyház Jótékonysági
Alapítvány

Líceumok mûködésének
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

74. Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet

Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet mûködésének
támogatása

10 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

75. Körösi Csoma Sándor
Mûvelõdési Kör

Göteborgi Magyar Napok
programsorozat

1 500 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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76. Macedóniai Magyar Teleház
Szervezet

mûködési költségekhez való
hozzájárulás

1 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

77. Magyar Értelmiségiek
Kárpátaljai Közössége

Az Együtt címû folyóirat 1.
szám megjelenésének
támogatása

500 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

78. Magyar Ház Alapítvány Mûködési költség támogatása 3 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

79. Magyar Nemzeti Tanács Az 1944–45-ös délvidéki
magyarellenes atrocitások
feltárásának támogatása
(kutatói ösztöndíjak,
útiköltség-térítés, mûszaki
felszerelés beszerzés

5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

80. Magyar Nemzetiségi
Mûvelõdési Intézet

programfinanszírozás,
mûködési költség

3 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

81. Miasszonyunkról Nevezett
Szegény Iskolanõvérek rendje

Tatarozási költségek,
munkabérek és fenntartási
költségek

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

82. Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége

mûködési költségek
támogatása

30 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

83. Munkácsi Szent István
Líceum

Mûködési költség támogatása 1 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

84. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség

programfinanszírozás (nyári
ifjúsági Tábor és ifjúsági
Szabadegyetem), mûködési
költségek, tudományos kutatás

7 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

85. Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti
Közösség

Lendvai Információs iroda
mûködési költségének
támogatása

6 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

86. NIKE Sportegyesület Sport programok támogatása
határon túli magyar fiatalok
számára

10 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

87. Pannónia Alapítvány A Pannon RTV technikai
felszerelése és mûködési
költségei

25 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

88. Pro Civis Polgári Társulás A magyarlakta települések
önkormányzatai munkáját
összehangoló,
együttmûködésüknek
szervezeti keretet adó intézet
felállítására, valamint a hazai és
uniós jogszabályi és pályázati
lehetõségekrõl rendszeresen
informáló, magyar nyelvû
Önkormányzati Fórum c. lap
elindítása, a szükséges
mûködési költségek
támogatása

20 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

89. Pro Civis Polgári Társulás mûködési költségek,
szaklapkiadás és
programfinanszírozás

20 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
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90. Református Diakónia
Koordinációs Központ

szociális tevékenység 2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

91. Szekeres László Alapítvány Folyóirat- és lapkiadás
támogatása

25 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

92. „Szent Márton Karitász"
Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány

szociális tevékenység 2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

93. Szlovákiai Magyar Cserkész
Szövetség

mûködési
költségek,programok

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

94. Szlovákiai Magyar
Televíziósok Szövetsége

A májusi népszámlálás ügyére
kiemelt figyelmet fordító,
február végén induló Hírek.sk
magyar nyelvû televíziós
hírportál indítási és
mûködtetési költségeihez
nyújtott támogatás

3 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

95. Szövetség a Közös Célokért felvidék.ma mûködési
költségek

5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

96. Sztojka Sándor Alapítvány Sztojka Sándor görög katolikus
líceum mûködése

5 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

97. Teleki László Alapítvány The Dynamics of Cultural
Diversity c. konferencia
megrendezése

7 500 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

98. Vajdasági Fejlesztési Háló Mûködési költség, személyi
bérek, program

20 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

99. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézet

programfinanszírozás,
mûködési költségekhez való
hozzájárulás,

4 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

100. Vajdasági Magyar
Mûvelõdési Szövetség

programfinanszírozás,
mûködési költségek,
eszközbeszerzés

3 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

101. Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete

Az újvidéki Apáczai Diákotthon
mûködési költsége

2 000 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

102. Vermes Miklós Országos
Fizikus Tehetségápoló és
Kutató Alapítvány

Nemzetközi Fizikaverseny
támogatása

500 000 X. fejezet 15.4.3
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása

”
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A Kormány 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelete
a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési
beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló

2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 6. § tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés b) pontjában, és az épített környezet

alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,

valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a Szociális Családiház-építési

Program keretében, Ócsa Város közigazgatási területén lévõ, külterületi 0128, 0129/2, 0130, 0131, 0137, 0138, 0140,

0141, 0142 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek által lehatárolt területen megvalósuló beruházással

összefüggõ 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben

szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § A telekalakítási eljárásban az általános építésügyi hatóság nem jár el szakhatóságként.

3. § Az általános építésügyi hatósági eljárást megelõzõen nem kell tervtanácsi véleményezési eljárást lefolytatni.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos beruházáslebonyolítói és építési mûszaki ellenõri

feladatokat, valamint közbeszerzések lebonyolítását a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A BMSK Zrt. a közbeszerzés lebonyolításának keretében – az ajánlatkérõ nevében – közremûködõ szervezetként ellátja

az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások elõkészítésével, lebonyolításával

és a szerzõdések elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

6. § (1) A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Terv. rend.)

16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A kiemelt társadalmi cél érdekében, a központi költségvetési forrásból finanszírozott és a Kormány által

rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított építési beruházás

megvalósításához szükséges építészeti-mûszaki tervpályázat esetében a pályamûvek elkészítésére és a kérdések

feltevésére az (1) és (4) bekezdésben elõírttól rövidebb határidõ is megállapítható.”

(2) A Terv. rend. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. §

(2) bekezdés d) pontja értelmében a tervpályázat részletes programjának, és a dokumentáció tájékoztató adatait

tartalmazó része egy példányát a tervpályázat meghirdetése elõtt – a 16. § (2) bekezdésében meghatározott eset

kivételével – a tervpályázat tárgya szerint illetékes Magyar Mérnöki Kamarának vagy Magyar Építész Kamarának meg
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kell küldeni. A kamarák nyolc munkanapon belül szakmai észrevételt tesznek, amennyiben a dokumentációban
szabálytalanságot észlelnek, és felszólítják a kiírót a dokumentáció szabályossá tételére.”

7. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet II/A. Fejezete a következõ 17/D. §-sal egészül ki:
„17/D. § (1) A központi költségvetési forrásból finanszírozott és a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségûvé nyilvánított ügy tárgyát képezõ építési beruházás tervezett megvalósítása
érdekében lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési
határideje 15 nap, a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 5 nap.
(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított telekalakítási eljárásban a 17/C. §
(1) bekezdését – a szakhatóságok bevonásának és közremûködésének feltétele tekintetében – az építési beruházást
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánító kormányrendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.”

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Sorszám Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyezési
eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

1. Kiemelt
nagyberuházásként
lakóépületek és
közintézmények,
valamint sajátos
építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési,
hírközlési, közmû- és
energiaellátási)
építmények

Ócsa, 0128, 0129/2,
0130, 0131, 0137,
0138, 0140, 0141,
0142
ingatlan-nyilvántartási 
helyrajzi számú
területek, illetve ezen
területekbõl
telekalakítás folytán
kialakított területek

általános építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Ócsa Város
Önkormányzatának
jegyzõje

Pest Megyei
Kormányhivatal

2. környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

4. a Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a területi
mérésügyi és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal 
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Sorszám Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyezési
eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

5. vízjogi hatósági
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

6. hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

7. földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások

Dabasi Körzeti
Földhivatal

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

8. talajvédelmi hatósági
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

9. beépített tûzjelzõ,
tûzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági

engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

Sorszám Szakhatósági közremûködése tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. közlekedés

a) közút Pest Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

3. rendészet

a)gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

b) az egyéb országos közutak, a
helyi közutak és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutak
esetén

Dabasi Rendõrkapitányság Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság

4. tûzvédelem Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
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Sorszám Szakhatósági közremûködése tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

5. földmûvelésügy

a) termõföldvédelem Dabasi Körzeti Földhivatal Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

b) talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

6. egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

7. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

8. mûszaki biztonság Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

9. élelmiszer-egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

10. területrendezés Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hivatalának Állami
Fõépítésze

területrendezésért felelõs
miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1270/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt. felett
a Magyar Államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének
a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló szervezet útján történõ gyakorlásáról

1. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az állami

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel tegye meg a szükséges jogalkotási és egyéb

intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet

Közlekedésfejlesztési Zrt. felett a Magyar Államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét

2012. január 1. napjával kezdõdõen a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Adó- és Vámhivatal

útján gyakorolja.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Eszközkezelõ felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja helyébe a következõ

alpont lép:

(A Kormány felhívja)

„a) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzák ki a Nemzeti Eszközkezelõ

Társaság mûködésével kapcsolatos feltételeket, ennek keretében tegyenek – szükség esetén jogszabályalkotásra

irányuló – javaslatot a Kormánynak

aa) a kényszerértékesítésre kiválasztott lakások Nemzeti Eszközkezelõ Társaság általi megvásárlása során

alkalmazandó vételi ár olyan mértékére, amely a jelzáloghitel-szerzõdés megkötésekor megállapított

hitelfedezeti értékbecslés aktualizált eredményéhez igazodik,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

ab) – a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával – a kényszerértékesítésre kiválasztott lakások

Nemzeti Eszközkezelõ Társaság általi megvásárlásának a bírósági végrehajtás és a bírósági végrehajtáson

kívüli értékesítés szabályainak – figyelemmel azok tervezett módosításaira is – összehangolására, és

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2011. augusztus 31.
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ac) – a belügyminiszter bevonásával – a Szociális Családiház-építési program és a Nemzeti Eszközkezelõ

Társaság mûködése közötti kapcsolódási pontok azonosítására;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2011. december 31.”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1272/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében elsõ ütemben indítandó
magyar projektekrõl

A Kormány az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia (a továbbiakban: DMRS) keretében elsõ ütemben indítandó magyar

projektek kapcsán az alábbiakról határoz:

1. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi

minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, továbbá az

1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat 2. c) pontja szerint az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztost, hogy

a 2012. évi költségvetés tervezése során vizsgálják meg, hogy fedezet függvényében indíthatóak-e az elõkészített

projektek, amelyek finanszírozása kapcsán törekedni kell az uniós források lehetõ legnagyobb mértékû bevonására.

Az elõbbi követelményeknek megfelelõ projektek ütemezett elõkészítését haladéktalanul meg kell indítani.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a közigazgatási és igazságügyi

minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, továbbá az

1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat 2. c) pontja szerint az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztost, hogy

gyûjtse össze a DMRS-hez kapcsolódó, a Kormány döntésére elõkészített projektek körén túli, folyamatban lévõ

projekteket, továbbá lássa el azokat DMRS minõsítéssel.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: folyamatos

3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy miután Magyarország látja el a DMRS-hez

kapcsolódóan a fenntartható energia terület társkoordinációs feladatát, az „Észak-Dél Gáz Korridor”,

az „Energiahatékonyság–Energiatakarékosság–Fenntartható, környezetbarát építkezés”, továbbá a nemzetgazdasági

minisztert, hogy a „Duna EraNet Program”, a „Kutatási infrastruktúra ellátottság NEKIFUT” projekteket részletesebben
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dolgozza ki, különös tekintettel az azokban való magyar részvételre, ütemezésre, finanszírozhatóságra, a projektek

megvalósításának indítása érdekében.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatos

4. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Kormány döntésére elõkészített projektek DMRS megjelölést kapnak, amely

kapcsán a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki arra javaslatot, hogy miként vehetõ

figyelembe a DMRS projektminõsítés.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

5. A Kormány egyetért azokkal a Kormány döntésére elõkészített projektekkel, amelyeknek kidolgozása nem a Kormány

feladata; egyben felkéri a feladatkörükben érintett minisztereket és az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs

kormánybiztost, hogy a nem a Kormány feladatkörébe tartozó, de kormányzati érintettségû projektek

megvalósításához minden rendelkezésére álló segítséget adjon meg.

Felelõs: feladatkörükben érintett miniszterek

EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: azonnal

6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztost, hogy 2011

második felében tekintse át az uniós alapokban esetlegesen fel nem használt pénzügyi források átcsoportosításának

lehetõségét kormánydöntésre elõkészített DMRS projektek finanszírozására.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

EU Duna Régió Stratégiáért felelõs kormánybiztos

Határidõ: 2011. november 30.

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1273/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

264,2 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi

CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések

cím terhére, a Kvt. 1. melléklet III. Akotmánybíróság fejezet 1. Alkotmánybíróság cím javára, elszámolási, a fel nem

használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: az átcsoportosításra: azonnal

az elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2011. december 15.

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1273/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

III. Alkotmánybíróság

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
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(+/–)
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kezõ
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hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 62,0

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

16,8

3 Dologi kiadások 22,2

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási

kiadások

163,2

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –264,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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Kiemeltelõirányzatneve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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sítást

elrendelõ

jog-
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rozat
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Kiemeltelõirányzatneve

III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 264,2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

25 fõ

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 264,2 264,2

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Smithsonian Folklife Festival-on (Washington, DC, 2013 nyár) való magyar részvételrõl

A Kormány a Magyarország-kép és a transzatlanti kapcsolatok javítása érdekében egyetért azzal, hogy Magyarország

díszvendégként részt vegyen a 2013-ban Washingtonban megrendezésre kerülõ Smithsonian Folklife Festival-on és ennek

érdekében felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert

1 a Smithsonian Folklife Festival vezetõivel való kapcsolatfelvételre és a fesztivállal kapcsolatos kormányzati teendõk

koordinációjára a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a Smithsonian Folklife Festival befejezéséig folyamatosan

2. a Smithsonian Intézet vezetõinek szándéklevélben történõ értesítésére a magyar fél részvételi szándékáról;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. a Smithsonian Folklife Festival-on való magyar részvételhez szükséges forrásoknak – a nemzetgazdasági miniszterrel

együttmûködve – a központi költségvetés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében történõ

megtervezésére.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2012-es és a 2013-as költségvetés elõkészítése során

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1275/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program 9. prioritási területén belül projektek beazonosításáról

1. A Kormány

a) a kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács

és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtásáról szóló

Keretmegállapodás kihirdetésérõl szóló 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1 pontja alapján a

következõ projekteket azonosítja be:

A projektek címe Projekt Végrehajtó Projektek forrása
Projektek tervezett
támogatási összege

Projektek tervezett
összköltsége

A Bíróságok ellátása
biztonságot növelõ
berendezésekkel és
informatikai
alkalmazásokkal

Országos
Igazságszolgáltatási
Tanács Hivatala

Svájci–Magyar
Együttmûködési
Program

10 000 000 CHF 11 765 000 CHF

Energiahatékonyság
fejlesztése a
Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal,
a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság,
a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság,
a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei
Rendõr-fõkapitányság,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Rendõr-fõkapitányság,
valamint a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság
épületeiben

Belügyminisztérium

A projektek beazonosítása nem eredményezi a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás

megkötésének kötelezettségét;

b) elrendeli, hogy az a) pontban beazonosított projektek vonatkozásában készüljön meghívásos pályázati kiírás.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: e határozat közzétételétõl számított 75. nap

2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtási

rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti, a magyar és a svájci fél által lefolytatott értékelést követõen,

ha a pályázatot mindkét fél támogatásra javasolja, a Nemzeti Koordinációs Egység útján gondoskodjon a Projekt

Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás megkötésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: a végleges svájci döntés meghozatalát követõ 3 hónap

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
módosításáról

A Kormány

1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének TÁMOP 3., 4. és 6. prioritások körébe

tartozó konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát az 1. melléklet szerint állapítja meg,

2. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének TIOP 1. és 2. prioritások körébe

tartozó konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát a 2. melléklet szerint állapítja meg,

3. visszavonja

a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1013/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének a „TÁMOP 3. Prioritás Minõségi oktatás és hozzáférés

mindenkinek”, a „TÁMOP 4. Prioritás A felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság

kiépítése” és a „TÁMOP 6. prioritás: Egészségmegõrzés és egészségügyi humánerõforrás fejlesztés”,

b) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1014/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének a „TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” és a

„TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése”

megjelölésû, a támogatási konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz
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5. A konstrukciók részletes bemutatása

TÁMOP 3. Prioritás  Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3.1.1

XXI. századi közoktatás
(fejlesztéskoordináció)

2. ütem  
7,40

Közoktatási fejlesztések megalapozása, koordinálása, támogatása:
1. Fejlesztéskoordináció, horizontális szakmai együttműködések támogatása, fejlesztések/oktatási programok, jó gyakorlatok közötti harmonizáció.
2. Tartalomfejlesztés támogatása a megújuló tartalmi szabályzókkal összhangban. Kiemelt nevelési feladatok és tanítás-tanulás folyamata pedagógiai és módszertani 
megújulás támogatása. Folyamatok rendszerszintű támogatása, monitorozása, nyomon követése, intézményi szintű adaptálásának támogatása.
3. Az óvodai fejlesztés támogatása, a tehetség fejlesztésének, innovációjának megvalósulását segítő K+F tevékenységek támogatása az óvodai nevelés rendszerében.
4. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatásat.
5. Eltérő nevelési igényű gyermekek integrált nevelését elősegítendő protokollok kidolgozása, diagnosztikus tesztek átvétele, bevezetése nevelési tanácsadás, 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás területén. A pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz kapcsolódó dokumentációs rendszer felülvizsgálata, 
meglévő elemek továbbfejlesztése, hiányzó elemek fejlesztése.
6. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, kompetenciafejlesztést, illetve mérést támogató szolgáltató rendszer kialakítása, decentralizált információs 
központ működtetése.
7. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, valamint a tanulási környezet- és az iskolai szervezetfejlesztést támogató K+F 
tevékenységek.
8. Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek.
9. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K + F tevékenységek, az innováció támogatása.
10. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása.
11. A későbbi pályaválasztást megalapozó, a közoktatásban tanulók képességeinek, kompetenciáinak beazonosítását és későbbi pályáválasztást, szakmatanulást elősegítő 
és a pedagógusok aktív bevonódását támogató intézkedések.
12. Hagyományostól eltérő tanulási formák sikeres megvalósulását segítő támogató rendszerek, módszerek fejlesztése és elterjesztésének támogatása. 

3.1.2 Új tartalomfejlesztések a 
közoktatásban 10,75

A konstrukció keretében olyan fejlesztések kerülnek támogatásra, amelyek a felülvizsgált és megújult tartalmi szabályozókkal összhangban:
1. Tartalmilag és technikailag is alkalmasak a felülvizsgált NAT-ban és kerettantervekben rögzítettek támogatására papíralapú és korszerű, digitális, multimédiás 
technológiákkal és eszközökkel is segített pedagógiai módszerek sokoldalú alkalmazásával. 
2. Az induló fejlesztések kiemelt hangsúlyt kell, hogy helyezzenek a digitális és papíralapú tananyag piac egységességére, egymást kiegészítő voltára a fejlesztések 
eredményeinek fenntarthatósága érdekében. 
3. A fejlesztés eredményeként létrejövő tananyagok, programcsomagok akkreditáltatására sor kerül.
4. Nevelési és pedagógiai programok továbbfejlesztésére, minőségbiztosítására, minőségfejlesztése, ezt támogató szakmai, szakértői kapacitások igénybevételére sor 
kerül.

3.1.3

Természettudományos oktatás 
módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban

14,00

A konstrukció keretében természettudományos laborok korszerűsítése valósul meg, amelyek korszerű eszközök és módszerek segítségével valamint a labor 
működtetéséhez szükséges humánerőforrás felkészítésével és alkalmazásával támogatják a természettudományos oktatás megújítását.
Kistérségenként 1-3 projekt támogatható (a kistérségben található közoktatási intzémények és diákok számától függően), amennyiben van jelenleg a kistérségben 
természettudományos laboratóriummal rendelkező középiskola.

3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése 30,80

A kompetencia alapú, befogadó oktatás megteremtésének támogatása:
1. A kulcskompetenciák és a tárgyi tudás fejlesztését támogató, újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszertan alkalmazása; az újszerű 
tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése és adaptációja; elterjesztése;
2. Az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést előtérbe helyező módszertani megújulás támogatása;
3. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése;
4. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése és továbbképzése fentiek intézményi implementációjára, 
5. Regionális, kistérségi, települési – intézményközi – együttműködések kialakítása a TÁMOP 3.2.2-vel együttműködve elsősorban a területi, intézmények közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
6. A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való befogadását elősegítő programok intézményi 
alkalmazása II. intézményirányítás fejlesztése, szervezetfejlesztés;
7. Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének innovációja, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival; 
8. Új oktatásszervezési formák bevezetése; egészségtudatos és mozgásfejlesztő stratégiájának összehangolása az azt szolgáló kompetenciák fejlesztésével;
9. Az intézmény minőségirányításának fejlesztése, önértékelési folyamatok; 
10. A pedagógusok teljesítményértékelési folyamatának kialakítása, fejlesztése; 
11. Az intézmény szerepvállalásának bővítése.

3.1.5 Pedagógus képzés, továbbképzés 16,02

Konstrukció keretében támogatható:
- a pedagógusok oklevéllel záruló kiegészítő képzése a felsőoktatás rendszerében, amely segíti az oktatás minőségének javulását, támogatja a kompetencia alapú oktatás 
elterjedését, hozzájárul a pedagógusok végzettségi, szakképzettségi szintjének emeléséhez;
- a gyakorló pedagógusok számára a kompetencia alapú oktatás alkalmazásához szükséges pedagógiai kompetenciák erősítését támogató, a pedagógusok ehhez 
szükséges általános képességeinek, készségeinek (kiemelten a digitális tudás és az idegen nyelvi kommunikációs képességek, készségek, egészség- és mozgásfejlesztés) 
fejlesztését célzó akkreditált pedagógustovábbklépzésen és nyelvi képzésen való részvétele;
- tantestületi módszertani továbbképzések  a pedagógusok korszerű, a kihívásoknak megfelelni képes minőségi szakmai munkája fejlesztése érdekében. 

3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 2,00

A konstrukció keretében sor kerül:
- gyógypedagógiai intézmények támogatására a működési és szakmai minőség megújulása érdekében;
- az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények támogatására az együttnevelést támogató szolgáltatások minőségi megújítása, bővítése érdekében;
- gyógypedagógiai intézmények támogatására Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váláshoz.

3.1.7
Refrencia intézmények országos 
hálózatának kialakítása és 
felkészítése

4,20

Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 21. századi közoktatás c. kiemelt projekt és a TÁMOP-3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás c. pályázat 
regionális nyerteseinek az együttműködésével lefolytatott referencia-intézményi elő/minősítési eljáráson sikeresen teljesítő intézményeknek a minősítési eljárás 
záródokumentumaként készült intézményi fejlesztési tervükben meghatározott és megfogalmazott, a  referencia-intézményi működésükhöz szükséges fejlesztési 
tevékenységei támogathatóak, valamint a referencia-intézményi működéshez szükséges eszközök szerezhetőek be.

3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a 
közoktatásban 2. ütem 1,00

Támogatható tevékenységek:
1. A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztésének a közoktatásban:
a) A vizsgarendszer fejlesztése;
b) A központi tanulói teljesítménymérések rendszerének fejlesztése;
c) Tanulói teljesítménymérésekhez kapcsolódó kutatások, másodelemzések.
2. Intézményértékelési eljárások fejlesztése (ön és külső értékelési modellek), értékelési folyamatok és gyakorlat kialakítása, pilot programok, rendezvények támogatása.
3. Információmenedzsment és visszacsatolás rendszerének fejlesztése.
4. Intézmények minőségfejlesztési tevékenységének komplex támogatása.

3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése 0,74

Támogatható tevékenységek:
1. Diagnosztikus mérési keretrendszer fejlesztése (igazodva a jogszabályokhoz és az országos kompetenciamérések rendszeréhez).
2. Mérési eszközök, mérésre alkalmas feladatok fejlesztése, hitelesítése.
3. Közreműködők felkészítését szolgáló anyagok (képzések, útmutatók) készítése.
4. Próbamérések lebonyolítása.
5. Tanártovábbképzési programok kidolgozása, pedagógusok felkészítése, fejlesztése.
6. Az elektronikus diagnosztikus mérési rendszer fejlesztése.

3.1.10 Helyi oktatásirányítás fejlesztése 3,00 Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási rendszer hatékonyságának javítását célzó fejlesztések támogatása.

3.1.11 Óvodafejlesztés 4,90

1. Komplex állapotfelmérés módszereinek, eszközeinek továbbfejlesztése, alkalmazása az óvodai nevelés folyamatában.
2. Az innovatív óvoda kialakítását támogató intézményfejlesztés megtervezése, megvalósítása.
3. A fejlesztési folyamatot támogató fejlesztések, újszerű nevelési eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszerek, alkalmazása, a megvalósításhoz szükséges 
fejlesztő eszközök beszerzése.
4. Támogató rendszer kialakítása mentori és szakértői támogatás igénybevételével.
5. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közösen kialakított tevékenységek kidolgozása és működtetése.
6. Az egységes óvoda-bölcsöde pedagógiai, és ennek részeként diagnosztikai tevékenységeihez kötődő támogató rendszer kialakításának, intézményi alkalmazásának 
megvalósítását támogató intézkedések, így szakmai ajánlás, továbbképzés és a helyi alkalmazást támogató szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása.
7. Az óvoda iskola átmentet támogató diagnosztikai, és azokhoz kapcsolódó óvodai pedagógiai támogató intézkedések megvalósítása.
8. Óvoda-iskola átmenet könnyítése érdekében óvodák és iskolák közti együttműködés fejlesztése, óvoda-iskola modellprogramok kialakítása, egészségtudatos nevelés.

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*Keret KMR+KONV 

része (Mrd Ft)

* A konstrukció céljai.
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*Keret KMR+KONV 

része (Mrd Ft)

3.1.12 Egészségfejlesztés a közoktatásban 20,00

Mindennapi testnevelés/testmozgás minden gyermeknek az egészségfejlesztési szakmai szempontoknak megfelelve.
A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi 
rítusjátékok, stb.).
Egészség-ismeretek (egészségtan) hatékony oktatása, mely többek között magában foglalja a környezet-, fogyasztó- és balesetvédelmi, valamint a társas kapcsolati 
készségekre, a családi életre és a médiatudatosságra nevelést, a dohányzás és egyéb szenvedélyek megelőzését is.

3.2.1

Közoktatási intézmények 
szerepbővítése, újszerű intézményi 
együttműködések kialakítása 
(tanulást segítő támogató formák 
bevezetése)

16,64

Támogatható tevékenységek:
1. Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli segítő tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.
2. A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók egyéni 
sikerességét megalapozó programok támogatása.
3. Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása.
4. Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli, nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok).
5. Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.
6. Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése műszaki és természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, 
szakmai és civil szervezetekkel.
7. Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre, egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre 
nevelés támogatása.
8. Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését, intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása 
(személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása) .
9. Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés.
10. A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő 
pedagógiai (múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok tervezése; valamint a meglévő illetve a pályázat keretében tovább- 
és kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.

3.2.2 Területi együttműködések, 
társulások, hálózati tanulás 4,12

Támogatható tevékenységek:
1. Felmerülő régiós szükségletek és igények alapján regionális projektszervezet működtetése.
2. A regionális hálózat folyamatos építése, bővítése, a hálózati tanulás módszereinek, formáinak gazdagítása, hatékonyságának növelése. A regionális hálózat 
tevékenységeinek folyamatos önértékelése, külső értékelése.
3. A központi programmal, fejlesztéskoordinációval való folyamatos kapcsolattartás.
4. Szakmai fejlesztő tevékenység összehangolása a régió fejlesztési tervével.
5. A régió közoktatási intézményeivel  való kapcsolattartás,  innovációs tevékenységük, pályázati programjaik megvalósításának segítése.
6. A pályázati programok megvalósítását segítő, javaslattevő döntéselőkészítő szervezet működtetése a hálózat fő szereplőinek bevonásával.
7. A referencia iskolák szolgáltató tevékenységének összehangolása, szakmai tevékenységük folyamatos követése és értékelése a kiemelt programmal együttműködve  
kiegészítő felkészítés és szolgáltatások nyújtása, a „referencia-hellyé” válás feltételrendszerének kialakítása az új belépő intézményeknél, hálózatba illesztése és 
működtetése, a referencia-intézmények pedagógusképzési gyakorlóhellyé válására pilot programok indítása.
8. Hálózati együttműködés kialakítása a közoktatási intézmények és a részükre szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek között.
9. A hátrányos helyzetű térségekben lévő, illetve az országos kompetencia-mérés átlagától elmaradó teljesítményt felmutató közoktatási intézmények számára kistérségi 
szintű szakmai műhelymunkák kialakítása az esélykiegyenlítés, felzárkózás, korai iskolaelhagyás témakörében.

3.2.3.

„Építő közösségek” - A) 
közművelődési intézmények a kreatív 
iparral kapcsolatos alapkom-
petenciák fejlesztését elősegítő új 
tanulási formák szolgálatában 3. ütem

1,50

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar fejlesztését és befogadását elősegítő kompetenciafejlesztő programok támogatása, bevezetése. 
További kreatív képességet fejlesztő alkotó közösségek, környezeti nevelést, valamint közösségi kapcsolatépítő programok támogatása, helyi megtartó képességet 
elősegítő formális és non-formális tanulási alkalmak lebonyolítása, közművelődési intézményekben és a muzeális intézményekben (tájházakban, irodalmi emlékházakban), 
alkotóházakban.

3.2.3.

„Építő közösségek” - B) A korszerű, 
többfunkciós (multifunkcionális) 
közművelődési fejlesztéseket 
szolgáló közösségi programok, 
együttműködések, új tanulási formák 
kialakulásának elősegítése 

0,50

B. A közművelődési intézmények működési módjának korszerűsítését szolgáló és a multifunkcionalitás hozzáadott értéket maximalizáló lehetőségeit kiaknázó, valamint a 
komplex intézmények sikeres használatba vételét, a helyi társadalomba történő beágyazódását elősegítő programok, továbbá a közművelődési fejlesztéseket szolgáló 
közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási formák elterjedését szolgáló tevékenységek.  
ERFA típusú támogatható tevékenységek nem támogathatóak.
A támogatás feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatott programokon való részvételt ingyenesen biztosítja a célcsoport számára.

3.2.4

"Tudásdepó -  Expressz" – A: 
 A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében 3. ütem

1,31

Különböző olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- távoli elérésű, esetenként 24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások megvalósítása, 
- az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése,
- kulturális, közoktatási, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása, 
- komplex, interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása elsősorban a formális oktatásban résztvevő csoportok igényeinek megfelelően, a szolgáltatások igénybevételét, 
hatékonyságát mérő módszerek alkalmazása a könyvtári minőségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal, 
- a könyvtárhasználók, kiemelten a közoktatásban részt vevők digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok, 
- az olvasáskultúrát fejlesztő programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, 
- iskolai órák a könyvtárban 
- könyvtárosok továbbképzése a szolgáltatásfejlesztésekhez kapcsolódóan. 

ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb 
szükséges műszaki feltételek kialakítása). 

3.2.4.

"Tudásdepó -  Expressz" – B: 
Országos könyvtári szolgáltatások 
bővítése, fejlesztése az oktatás és 
képzés támogatásának érdekében 2. 
ütem

0,59

Különböző olvasói csoportok, valamint az oktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
 - országos elektronikus könyvtári szolgáltatások bővítése; 
 - országos olvasásnépszerűsítő és -fejlesztő kampány.

ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához kötődő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb 
szükséges műszaki feltételek kialakítása). 

3.2.8.

„Múzeumok Mindenkinek” Program – 
Múzeumok oktatási-képzési 
szerepének erősítése B) komponens, 
3. ütem

0,55

a) Múzeumok és iskolák partnersége
A múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai 
programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva. 
A kedvezményezett múzeumok bonyolításában – pedagógusokból és múzeumi szakemberekből álló munkacsoportok közreműködésével – a múzeumi gyűjteményen 
alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszkedő múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása. A pályázati keretösszeg azokat a 
muzeális intézményeket támogatja, amelyek együttműködési és partnerségi megállapodást kötnek a régiójukban lévő oktatási intézményekkel. Ebben a megállapodásban 
azt vállalják, hogy a kialakítandó pedagógusokból és múzeumi szakemberekből álló munkacsoport által kidolgozott – a tantervhez illeszkedő minőségi, a múzeumi 
gyűjteményen alapuló – múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki és bővítik a diákok ismereteit, tudását az élményszerű tanulás jegyében. A múzeum a pályázati 
keretből finanszírozza a korosztályokra lebontott és a csoportok speciális igényeire alapozott 
foglalkozássorozatok kidolgozását és projektek kapcsán felmerült költségeket, és a projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kismértékű infrastruktúra 
fejlesztéseket (átalakítás, bútorzat, IKT,  egyéb műszaki eszközbeszerzés). Azok a fejlesztések támogathatóak, amelyek az iskola és múzeum közötti együttműködési 
megállapodáson alapulnak, s a MOKK képzési programjában részt vett múzeumpedagógusok és/vagy pedagógusok közreműködésével valósulnak meg, figyelemmel a 
központi elméleti képzés gyakorlati alkalmazásának fontosságára.                                                                                                                    
b) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért 
 Az élethossziglani tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a csoportok 
speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a múzeumi gyűjtemények jellegéhez igazodva. 

ERFA típusú támogatható tevékenységek:
A 10%-os átjárhatóság elve alapján az ERFA terhére mindegyik komponens esetében támogathatók járulékos, kiegészítő, kismértékű infrastrukturális fejlesztési 
tevékenységek is.

3.2.12.
Kulturális szakemberek 
továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében

1,86

A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) a) és/vagy b.) pontjának 
megfelelően, a TÁMOP és TIOP keretében támogatott kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését segítő humán-erőforrás 
igényének biztosítására: 
A.) a Rendeletben meghatározott intézményi kör a Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai számára a - nem támogatásból megvalósuló, azaz nem ingyenes – 
képzéseken  történő részvétel támogatása.
B.) akkreditált intézmények által nyújtott továbbképzések megtartása (a képzés a résztvevőknek díjmentes, az akkreditációhoz kapcsolódó költségek elszámolhatók) a 
Rendeletben meghatározott intézményi kör Rendelet hatálya alá tartozó munkatársai számára.
Indokolt esetben tananyagfejlesztés is támogatható.  

* A konstrukció céljai.
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*Keret KMR+KONV 

része (Mrd Ft)

3.3.1 Esélyegyenlőség és Integráció III. 
szakasz 2,64

A konstrukció alapvető célja, hogy szakmai fejlesztésekkel, a kiemelt program horizontális céljainak elérését szolgáló kutatásokkal, illetve szolgáltatásokkal járuljon hozzá a 
leszakadó társadalmi rétegek, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek, tanulók nevelési, oktatási helyeztének javításához: a minőségi nevelés és 
oktatás hozzáférésének biztosításához, az iskolai szegregáció mértékének csökkentéséhez, az óvodáztatási arányuk növeléséhez. 
A halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének növelése érdekében a projekt további célja, hogy az NFT I.-ben, valamint a TÁMOP 
3.3.1 első és második szakaszaiban megkezdett iskolamodernizációs folyamat folytatásaként továbbfejlessze és minél nagyobb intézményi körben terjessze az integrációt 
támogató módszertani programot. 
A konstrukció további célja a közoktatási integrációs programok - állami és/vagy európai uniós forrásokból megvalósulók - összehangolása a közoktatás-fejlesztés területén 
kifejlesztett és megvalósuló szolgáltatásaival, illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtéséhez szükséges fejlesztés megvalósítása, a humánerőforrás megteremtése és 
beépítése a hálózati működésbe. A tevékenységek 
megvalósítása négy területhez kapcsolódik: Fejlesztéskoordináció és minőségbiztosítás, óvodai és iskolai fejlesztések, kistérségi és helyi irányítás fejlesztések, integráció 
elterjesztése a felsőoktatásban.

3.3.8

Közoktatási intézmények 
esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztéseinek támogatása 4,01

Közoktatási intézmények befogadó, minőségi oktatás érdekében  végzett fejlesztése érdekében a leszakadó társadalmi rétegek többségi óvodákban, iskolákban való 
integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az iskolai szegregációt felszámoló szervezeti és pedagógiai modellek gyűjtése, adaptálása és terjesztése, a 
szakmai felkészülést szolgáló pedagógus-továbbképzéseken való részvétel.
Befogadó iskolai környezet kialakítása. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres integrációja érdekében: integrációt támogató 
módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program átdolgozása, fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő), szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének elősegítése. 
Intézményi együttműködések és intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése.

3.3.9.
A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai lemorzsolódását 
csökkentő intézkedések támogatása

7,59

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex tanuló követő-támogató folyamatok kialakítása, az átmeneteket 
(óvoda-iskola, iskola-középiskola) segítő programok bevezetése. 
Érzékenyítő, felkészítő tréningek, programok kialakítása.
A gyermekek sikeres integrációját és iskolakezdését támogató szolgáltatások megszervezése (pl. egyéni fejlesztés, csoportos felkészítés, iskola utáni programok, 
mentorok, esélyegyenlőségi szakértők alkalmazása stb.) Az egyéni és csoportos mentorálás, fejlesztés támogatása.
Tanoda típusú programok támogatása, fejlesztése, továbbfejlesztése.
A halmozottan hátrányos helyzetű és tehetséges diákok középiskolai sikerességét, felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó programok támogatása.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

3.3.10

Alternatív tanulási útvonalak 
támogatása a hátrányos helyzetű, 
formális iskolarendszerből 
lemorzsolódott fiatal felnőttek 
számára

1,94

Az oktatási rendszerből idő előtt kimaradt fiatalok iskolarendszerű képzésbe való visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utak támogatása, valamint 
foglalkoztatás-kompatibilis lehetőségek megteremtése.
A korai iskolaelhagyók, az alacsony végzettséggel vagy képzettséggel nem rendelkezők számára alkalmazható tudás elsajátításának segítése, hatékony tanulási 
módszerek és lehetőségek elérhetővé tétele.
A konstrukció keretében a képzés mellett a célcsoport szakmai gyakorlatot szerez.

3.3.11

Esélyegyenlőségi elvű minőségi 
oktatás, valamint az egész életen át 
tartó tanulás támogatása a az LHH 
kistérségekben

18,14
Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben is rendelkezésre álljon 
megfelelő minőségű közoktatási alapszolgáltatás.
A társadalmi felzárkózást segítő pedagógiai módszerek (köztük: integrációs pedagógiai rendszer) alkalmazásának, adaptációjának támogatása.

3.4.1.
Nemzetiségi és migráns tanulók 
nevelésének és oktatásának 
támogatása 

2,05

Nemzetiségi komponens keretében:
1. Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése.
2. Meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvre.
3. Akkreditált nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekhez kapcsolódóan képzők képzése.
4. Meglévő tananyagok kibővítése oktatási programokká.
Migráns komponens keretében:
1. Akkreditált interkulturális továbbképzéseken való részvétel támogatása. 
2. Óvodai és iskolai nevelési program, interkulturális nevelési-oktatási elemekkel való kiegészítése. 
3. Interkulturális pedagógia terén hazai és európai „jó gyakorlatok”, eljárások megismerése és adaptációja.
4. A pedagógus alapképzési programokhoz interkulturális oktatással kapcsolatos modulok fejlesztése, továbbfejlesztése, bevezetése.
5 Migráns tanulók nevelsét oktatását támogató tankönyvek, taneszközök kifejlesztése, a már meglévő anyagokt továbbfejlesztése, kiegészítése és a beilleszkedésüket, 
befogadásukat előmozdító sportprogramok működtetése.
6. Új továbbképzési akkreditált programok kifejlesztése, az iskolákkal együttműködő sportszervezetek bevonása az inklúziót elősegítő tudatosabb részvételre és 
programjaik kiterjesztésére. 
7. Az interkulturális oktatáshoz kapcsolódó szaktanácsadói, mentori képzések kifejlesztése.
8. A 2007-08-as AT során interkulturális oktatás terén referencia iskolákká váló intézményekkel kapcsolattartás, fejlesztéseik adaptációja. Hospitációs látogatások a 
referencia intézményekben. 

3.4.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek 
integrációja 2,94

Támogatható tevékenységek:
1. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, sportszakemberek, pszichológusok, szociális és egészségügyi területen 
dolgozó, az SNI gyerekek ellátásába bekapcsolódó szakemberek – felkészítésének, szemléletformálásának támogatása.
2. Jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatása.
3. Intézmények közötti együttműködések, horizontális tanulási formák támogatása.
4. Az együttműködést és az együttnevelést támogató szakértői szolgáltatások és egyéni szakértői támogatások igénybevétele.
5. Az egyéni tanulási igényekhez, és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formák kínálatának elterjesztése.
6. A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése gyógypedagógus közreműködésével.
7. Az intézmények korszerű diagnosztikai és fejlesztő eszközökkel ellátása.
8. Fogyatékosság típusának megfelelő (pl.: a sport+mozgásterápiához szükséges) infrastrukturális fejlesztések (Kötelezően a 30%-os ERFA keresztfinanszírozás terhére).

3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 1,14

Támogatható tevékenységek:
1. Pedagógusok tehetségfelismeréssel és gondozással kapcsolatos továbbképzése.
2. Tehetségazonosítást, - felismerést és tehetségsegítést lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása.
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését).
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó, többek között  diák- és szabadidősport programok.
5. Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük elősegítése.
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelezős és 
személyes megjelenésű egyéni, vagy csapat).
7. A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő programokba.

3.4.4.

Országos tehetségsegítő hálózat 
létrehozása (Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program) „B” 
komponens

0,54

Támogatható tevékenységek:
1. Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása.
2. A legkiválóbb tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása.
3. Tehetségsegítő szervezetek hálózatképzése, ideértve a sportban tehetséges és eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az un. kettős karrier 
segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését.
4. Tehetséges fiatalok önszerveződésének kibontakoztatása.

3.4.5 Tehetséghidak Program 2,00
1. Tehetségtranszfer – hídképzés a tehetséggondozás hálózatának elemei között
2. Tehetségmenedzsment kialakítása, tehetségközösségek létrehozása és támogatása
3. Tehetségek felkészítése a társadalmi szerepvállalásra

184,87 Mrd Ft

185,31 Mrd Ft

-0,44 Mrd FtA korábbi akciótervekhez kapcsolódó 
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13-as TÁMOP 
akcióterv 3. prioritás keretének egyenlegére

TÁMOP 3. prioritás 2011-13-as kerete mindösszesen:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. 
évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló  
1013/2011. (I.19.) Korm. határozatban szereplő TÁMOP 3. 
prioritás kerete

* A konstrukció céljai.
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5. A konstrukciók részletes bemutatása

TÁMOP 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

4.1.1/B

Speciális mentori, 
koordinátori és tanácsadói, 
valamint 
tréningszolgáltatások 
fejlesztése a felsőoktatási 
intézmények és a civil 
szféra partnerségében
B1: országos komponens
B2: konvergencia 
komponens

1,25

Az alábbi hallgatói és oktatói szolgáltatások bővítése, továbbfejlesztése képzés, módszertani megújítás és hálózatépítés révén:
1)  Mentori, koordinátori és tanácsadói tevékenységek hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportoknak 
2) Tréningszolgáltatások továbbfejlesztése és nyújtása hallgatóknak és oktatóknak
3) Hátrányos helyzetű valamint fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló, felsőoktatáshoz kapcsolódó tranzitfoglalkoztatási vagy munkahelyi gyakorlatot biztosító gyakorlati helyek 
fejlesztése
4) Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések
5) Speciális eszközök, segédeszközök ingyenes biztosítása hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, és egyéb speciális hallgatói csoportok számára
6) Tájékoztatás, nyilvánosság, Az NFÜ arculati kézikönyvében leírtaknak megfelelően

4.1.1 C

Regionális felsőoktatási 
együttműködés 
támogatása, vidéki 
felsőoktatási integráció 
elősegítése

10,44

1) Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
- regionális illetve ágazati együttműködéshez kapcsolódó szervezetátvilágítás, 
- felsőoktatási intézmények integráció felülvizsgálata, együttműködési és integrációs lehetőségek azonosítása
- az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódó képzési és kutatási feltételek intézményi oldalának fejlesztése, a gazdaság által igényelt szakemberképzés fejlesztése
- szervezetfejlesztés (intézményi és együttműködési stratégia ill. szervezeti-működési koncepció kialakítása, szervezeti struktúra átalakítása, költségracionalizálás)
- irányítás összehangolása, korszerűsítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése, kontrolling és teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása)
- párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása, erőforrások kihasználtságának javítása 
- képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások kezdeményezése
- intézményközi kutatás-fejlesztési koncepció kialakítása
- intézményközi kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása
- megrendelés központúság kialakítása (elszámoltathatóság, társadalmi- gazdasági hasznosulás követelménye)
- integrációs folyamat járulékos tevékenységei
2) Képzési programok
- Képzések, tréningek, intézményi humánerőforrás fejlesztése
- Képzők képzése program a felsőoktatási és felnöttképzési pedagógia fejlesztése érdekében
3) Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között
- teljes körű vonzáskörzet elemzés, intézmények képzési és kutatási vonzáskörzeteinek összehangolása
 és optimalizálása
- regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttműködések kialakítása annak érdekében,
 hogy összehangolt, egységes szolgáltatási portfólióval koncentrált képzési-kutatási szolgáltatásokat
 tudjanak nyújtani a formális szövetséget létrehozó / integrációban részt vevő intézmények
- ágazati (képzési ág, tudományterületek, iparág) szerinti együttműködések kialakítása
 az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódóan
- határon átnyúló, nemzetközi kapcsolatok kialakítása
4) Nemzetközi hallgatói mobilitáshoz kapcsolódó szervezet- és szolgáltatásfejlesztés

4.1.1/D Roma szakkollégiumok 
támogatása 1,15

Pedagógiai programok kimunkálása, képzési programok elkészítése, szervezése
Szakkollégiumi kutatási és képzési projektek támogatása
Hallgatók mentorálása
Szakkollégiumi hallgatói juttatások biztosítása
Kapcsolódó módszertani fejlesztések
Kapcsolódó informatikai fejlesztések
Hálózatosodás

4.1.2/B1

Tartalomfejlesztés, képzők 
képzése, különös 
tekintettel a matematikai, 
természettudományi, 
műszaki és informatikai, 
valamint pedagógiai 
képzésekre és azok 
fejlesztésére konstrukció
B1: Pedagógusképzést 
segítő szolgáltató és 
kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése és 
kiszélesítése, országos 
komponens

4,82

1. Pedagógusképző kutató- és szolgáltató központok hálózatának fejlesztése
2. A pedagógusképzés módszertani támogatása, képzésfejlesztése; pedagógiai és pedagógust képzést támogató kutatások és kutatási módszertanok fejlesztése
3. Pedagógus-továbbképzés képzésfejlesztése
4. A tanári mesterszak gyakorlati félévének elindításához szükséges fejlesztések támogatása
5. Kommunikációs tevékenységek
6. ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, oktatási segéd- és IKT eszközök beszerzése, szoftverbeszerzés

4.1.2./B2

Tartalomfejlesztés, képzők 
képzése, különös 
tekintettel a matematikai, 
természettudományi, 
műszaki és informatikai, 
valamint pedagógiai 
képzésekre és azok 
fejlesztésére konstrukció
B2: Pedagógusképzést 
segítő szolgáltató és 
kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése, 
konvergenica komponens

7,54

1. Vidéki pedagógusképző intézetek szervezetfejlesztése
2. A pedagógushallgatók mobilitásának támogatása a konvergencia régiókban
3. Pedagógusképző intézmények utókövetési tevékenységének fejlesztése 
4. Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések

4.1.2/D

Nyelvi képzés a 
felsőoktatási intézmények 
hallgatói, valamint az  
abszolutóriumot szerzett, 
de a diploma 
megszerzéséhez 
szükséges nyelvvizsgával 
nem rendelkező volt 
hallgatók számára

3,00 Nyelvi képzések lebonyolítása, kapcsolódó módszertani és szervezeti fejlesztés

4.1.3
A felsőoktatási 
szolgáltatások rendszer 
szintű fejlesztése 2. ütem

1,23

1. Pályakövetési rendszer (DPR) továbbfejlesztése 
2. AVIR továbbfejlesztése 
3. Nyilvántartó rendszerek fejlesztése
4. Életpálya segítő és öregdiák szolgáltatások szakmai támogatása
5. Kapcsolódó képzési, kommunikációs és tájékoztató feladatok ellátása 
6. Az OKKR bevezetésének előkészítése és szakmai támogatása
7. A felsőoktatási validációs rendszer továbbfejlesztése
8. ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, szoftverbeszerzés, IKT eszköz beszerzés

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*

Keret 
KMR+KONV 

része 
(Mrd Ft) 

* A konstrukció céljai.



26032 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*

Keret 
KMR+KONV 

része 
(Mrd Ft) 

4.2.2./A

Nemzetközi 
közreműködéssel 
megvalósuló alap- és 
célzott alapkutatási 
projektek támogatása

20,00

Elsősorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.
1) Kutatás–fejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatás finanszírozása
2) Kutatás–fejlesztési, valamint innovációs együttműködések kialakításának támogatása
3) A kutatás–fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek támogatása
(Eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a felsőoktatási intézményben abban az esetben, ha TIOP 1.3.1 nem támogatta.)

4.2.2/C

Előremutató Info-
Kommunikációs 
Technológiák kutatásának 
támogatása, valamint a 
kapcsolódó IT szakember 
utánpótlás biztosítása

7,16

Az EU 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram (FP7), és a jövőbeli 8. keertprogram (FP8) kiemelt infokommunikációs területeihez kapcsolódó kutatások 
támogatása,
Tudományos központ(ok) létrehozása a fennt említett területek hatékonyabb, összehangoltabb kutatása érdekében IT szakember képzések és továbbképzések indítása
(Eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a felsőoktatási intézményben abban az esetben, ha TIOP 1.3.1 nem támogatta.)

4.2.3.
Tudományos eredmények 
elismerése és 
disszeminációja

3,69

1) Egyes felsőoktatási intézményben jelen lévő új tudományos eredmények és tevékenységek népszerűsítése
2) Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása
3) Tájékoztatás, nyilvánosság
4) ERFA típusú támogatható tevékenységek:eszközbeszerzés; oktatási segédanyag és segédeszköz beszerzés; szoftverbeszerzés

4.2.4/A1

Nemzeti Kiválóság 
Program

A1: Hazai hallgatói illetve 
kutatói személyi 
támogatást biztosító 
rendszer kidolgozása és 
működtetése országos 
program

1,00

1. Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel rendelkező hallhgatók, oktatók, kutatók személyi támogatása a kutatói életpálya minden szakaszában.
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai 
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

4.2.4/B1

Nemzeti Kiválóság 
Program

B1 Campus Hungary
K+F projektekhez és 
képzéséi programokhoz 
kapcsolódó nemzetközi 
hallgatói mobilitás 
személyi támogatási 
rendszerének fejlesztése 
országos program

0,32

1. K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése és működtetése
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai 
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

4.2.4/A2 KONV

Nemzeti Kiválóság 
Program

A2: Hazai hallgatói illetve 
kutatói személyi 
támogatást biztosító 
rendszer kidolgozása és 
működtetése konvergencia 
program

5,50

1. Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel rendelkező hallhgatók, oktatók, kutatók személyi támogatása a kutatói életpálya minden szakaszában.
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai 
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

4.2.4/B2
KONV

Nemzeti Kiválóság 
Program

B2 Campus Hungary
K+F projektekhez és 
képzéséi programokhoz 
kapcsolódó nemzetközi 
hallgatói mobilitás 
személyi támogatási 
rendszerének fejlesztése 
konvergencia program

4,60

1. K+F projektekhez és képzéséi programokhoz kapcsolódó nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése és működtetése
2. A személyi támogatási rendszer működtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humánerőforrásfejlesztés, projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai 
fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
3. ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; szoftverbeszerzés

4.2.5/A Magyar Tudományos 
Művek Tára 0,31

Magyar Tudományos Művek Tárának bővítése, fejlesztése
1) A magyarországi tudományos művek könyvtári leíró adatbázisának kialakítása, bővítése, fejlesztése
2) Kapcsolódó kommunikáció, képzés, tudoméánymetria kutatások
3) ERFA típusú tevékenységek, szoftverfejlesztés

* A konstrukció céljai.
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Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*

Keret 
KMR+KONV 

része 
(Mrd Ft) 

4.2.5/B

Tudományos és 
felsőoktatási tartalmak 
központi elektronikus 
közzétételének biztosítása

3,93

1)Központi tananyag szolgáltatás fejlesztése
- Leggyakrabban használt tankönyvek, tananyagok ingyenes, on-line hozzáférhetőségének biztosítása
- A felsőoktatáshoz kapcsolódó tananyagok, oktatási segédeszközök on-line elhelyezése a felsőoktatási oktatók, kutatók és hallgatók számára biztosított hozzáféréssel
- Kapcsolódó technikai fejlesztések
- Kapcsolódó módszertani fejlesztések
2) Az oktatási, kutatási tevékenységeket támogató információs szolgáltatások fejlesztése 
- Magyarországi tudományos folyóiratok hosztolása és full text-es elérésének biztosítása 
- A www.tankonyvtar.hu szolgáltató hátterének fejlesztése, a beérkező címek fogadási hátterének biztosítása
3) Tartalomfejlesztés központi szolgáltatások: 
- A meglévő e-Learning keretrendszer továbbfejlesztése és biztosítása, elemes tanulásmenedzsment modul kialakítása a felsőoktatási intézmények oktatási-kutatási tevékenységéhez 
kapcsolódóan 
- Folyamatos tartalomfejlesztési minőségbiztosítás,
- Digitális taneszközök publikációja oktatási non-profit és kutatási célra, átjáró felület biztosítása
- Oktatás metodológia, digitális pedagógiai eszközök használata (e-papír, e-tábla alkalmazások)
- Tudományos publikáció készítés metódusának kidolgozása, közzétételi felület biztosítása
- Hazai tudományos tartalmak hosztolása nemzetközi színvonalú tartalom-szolgáltatóknál
- Továbbképzési programok fejlesztése és képzők képzésének biztosítása 
4) Tudományos adatbázis beszerzés
- Repozitóriumok és archívumok beszerzése, ennek keretében a világ legjelentősebb tudományos archívumának beszerzése
- E-book könyvtárak beszerzése
- Speciális szakadatbázisok beszerzése 
5) Kapcsolódó kommunikáció, képzés
6) ERFA típusú tevékenységek

75,94 Mrd Ft

62,03 Mrd Ft

13,91 Mrd FtA korábbi akciótervekhez kapcsolódó 
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13-
as TÁMOP akcióterv 4. prioritás keretének 
egyenlegére

TÁMOP 4. prioritás 2011-13-as kerete 
mindösszesen:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
2011-2013. évekre szóló akciótervének 
jóváhagyásáról szóló  1013/2011. (I.19.) 
Korm. határozatban szereplő TÁMOP 4. 
prioritás kerete

* A konstrukció céljai.
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5. A konstrukciók részletes bemutatása

6.1.1

Bizonyítékokon alapuló 
egészségfejlesztési 
ismeretek kidolgozása az 
oktatás különböző szintjei 
és különböző korosztályok 
számára

0,50

1. Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést elősegítő koncepció kidolgozása 
2. A teljes körű egészségfejlesztés (lehetőség szerint szabad hozzáférésű) tananyagainak, jegyzeteinek és oktatási eszközeinek kifejlesztése 
felsőoktatás és a felnőttképzés minden célcsoportjára, az egyes célcsoportok képzettségéhez, készségeihez illeszkedően, a kifejlesztett tananyagok, 
jegyzetek bevezetése
3. Az összes egészség-kockázatra vonatkozó egészségfejlesztési üzeneteket továbbító, az elméleti oktatást kiegészítő, szemléltető elektronikus  
anyagok (CD, film, stb.) kidolgozásának támogatása
4. Egészségtan-tanárok és egészségfejlesztő mentálhigiénikusok szakemberek, népegészségügyi szakképzettséggel rendelkezők és rekreációs 
szakemberek felkészítése az elkészült felsőoktatási és felnőttképzési tananyagok oktatására 

6.1.2
Egészségre nevelő és 
szemléletformáló 
életmódprogramok

10,66

1. Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos 
és kistérségi, helyi szinten 
2. Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai támogatás a kistérségi és települési életmódprogramok és teljes körű közoktatási 
egészségfejlesztési  programok kidolgozói  és megvalósítói számára, valamint  a tematikus szakmai akcióterületek (pl.: táplálkozás,  mozgás, lelki 
egészségfejlesztés,  szenvedélybetegségek megelőzése, balesetmegelőzés) megvalósítói számára minden területi szinten és színtéren
3. Az egészségfejlesztési és elsődleges prevenciós tevékenységet támogató népegészségügyi vizsgálatok, kutatások, jó gyakorlatok támogatása.
4. Kistérségi, települési, munkahelyi,  tematikus akcióterületi egészségtervek  kidolgozása és életmódprogramok,  valamint  teljes körű közoktatási 
egészségfejlesztési programok megvalósítása
5. Alkalomszerű szűrésre vonatkozó modellprogramok terjesztése 
6. Betegségmegelőzési, baleset-megelőzési, elsősegélynyújtási, egészségfejlesztési alapismereteket közvetítő tájékoztató anyagok, kiadványok, 
eszközök megtervezésének, előállításának, terjesztésének támogatása
7. Balesetmegelőzési és elsősegélynyújtási programok (országos, kistérségi, helyi) kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, 
gyermekbiztonsági oktatóközpont létrehozása
8. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek 
támogatása,  beleértve az egészségügyi intézményeket is 
9. Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási képesség fejlesztése érdekében
10. A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek között  célcsoport specifikus szabadidő- és diáksport rendezvények, szolgáltatások 
szervezése és az ahhoz kapcsolódó – testmozgást ösztönző – programok, civil és önkormányzati hálózatok programjainak támogatása
11. Azon felsőoktatási és felnőtképzési szintereken megvalósuló egészségfejlesztési programok támogatása, amelyek korszerű egészségfejlesztési 
ismeretek képzési programba illesztését vállalják. 
12. Komplex, innovatív egészségfejlesztési akciók tervezeésének és megvalósításának támogatása.

6.1.3. A

Pilot jellegű 
szűrőprogramok  (védőnői 
méhnyakszűrési, illetve  
vastagbélszűrési 
programok) országos 
kiterjesztésének 
támogatása

1,00
1. A szűrési programok lebonyolításához és kiterjesztéséhez szükséges eszközök beszerzése
2. A szűrések kiterjesztésébe bevonni tervezett szakdolgozók felkészítése és képzése
3. Szűrések lebonyolításának koordinálása és kiértékelése

6.1.3. B
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
kampányok támogatása

1,20 1. A népegészségügyi programok kommunikációjának támogatása
2. tájékoztató anyagok, kiadványok, eszközök megtervezésének, előállításának, terjesztésének biztosítása

6.2.2.A

Képzési programok az 
egészségügyi ágazat 
szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében

5,96
1. Szakdolgozói és szakorvosi képzési, továbbképzési díj támogatása
2. Ösztöndíjprogram támogatása
3. Képzési módszertan és infrasturktúra fejlesztése

6.2.2.B Képzés és módszertani 
fejlesztés 0,50

1. Egészségügyi képzés- és módszertani fejlesztés:
  a) közép- és felsőfokú szakirányú szakképzések szakmai anyagainak kifejlesztése, kapcsolódó távoktatási- és digitális tananyagfejlesztés
  b) működési nyilvántartásba való visszakerülést támogató képzések
  c) Hatáskör-, illetve kompetenciabővítő képzési formák szakmai anyagainak kifejlesztése
  d) Egészségügyi határterületeken interdiszciplináris képzések, továbbképzések fejlesztés
  e)Tradicionális és komplementer gyógyászattal összefüggő képzésfejlesztési tevékenység
2. Módszertani fejlesztések
3. A kifejlesztett tananyagokhoz a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó tanárokat felkészítő program, szakértői felkészítő program 
előkészítése és/vagy kifejlesztett képzési programok vizsgarendszeréhez felkészítés kialakítása, a továbbképzési vizsgarendszer kialakítása, a 
szakképzés és a felsőoktatás közötti átjárás előkészítése.  
4. Hatásköri listák előkészítése

6.2.3

Országos 
egészségmonitorozási és 
kapacitástérkép adatbázis- 
és alkalmazásfejlesztés

1,00

1. Központi adminisztrációs rendszerek infrastruktúrájára épülő központi alkalmazások fejlesztése
2. Információs adatbázisok egységesítése, vezetői illetve egyéb információs rendszerek fejlesztése
3. A központi nyilvántartások, illetve intézményi nyilvántartások egységesítése
4. Informatikai támogató rendszer fejlesztése, hardver és szoftverbeszerzés
5. Egészségmonitoring szervezeti módszertani fejlesztés

6.2.4 Foglalkoztatás intézményi 
támogatása 1,75

1. Orvosok és egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása különösen az országos hiányszakmának minősülő körben, valamint 
kiegészítő elemként (önállóan nem támogatható tevékenység) orvos és egészségügyi szakdolgozók foglalkoztatásával, foglalkoztatási helyzetével 
kapcsolatos kommunikáció
2. Mobil team foglalkoztatásának támogatása
3. egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges személyzet foglalkoztatása
4. Romák egészségügyi szektorban történő munkavállalását ösztönző foglalkoztatási programok megvalósítása, a megvalósítás szakmai támogatása
5. Háziorvosi szolgálat esetében praxisösszevonással összefüggő humán erőforrás-bővítéshez képzési díjtámogatás és foglalkoztatási támogatás

Keret KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

TÁMOP 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés

Támogatható tevékenységek*

* A konstrukció céljai.
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Keret KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Támogatható tevékenységek*

6.2.5.A

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Egységes külső 
felülvizsgálati rendszer 
kialakítása a járó- és 
fekvőbeteg 
szakellátásban, valamint a 
gyógyszertári ellátásban  

0,95

1.Egységes, integrált külső felülvizsgálati rendszer bevezetésének módszertani támogatása, egységes nemzetközi akkreditációs követelmény 
rendszernek megfelelően
2. Módszertani fejlesztések az egészségügyi szolgáltatók általános és szakma specifikus akkreditációjához
3. Standardok kifejlesztése és értékelésükhöz használandó kézikönyv megalkotás az újonnan kifejlesztett akkreditációs rendszerhez 
4. Betegbiztonság növeléséhez adatgyűjtési, adatkezelési rendszer kialakítása
5. A akkreditációs eljárásban közreműködő minőségirányítási szakemberek képzése
6. Gyógyszertári Ellátási Standardok (GYES) fejlesztése
7. Gyógyszerterápia menedzsment (GYTM) szakmai protokolljaihoz fejlesztési módszertan kidolgozása

6.2.5.B

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Standardokon alapuló 
egységes külső 
felülvizsgálati rendszer 
bevezetésére történő  
felkészülés támogatása - 
pilot projekt 

0,75
1. Egységes külső felülvizsgálati rendszer bevezetésére történő felkészülés támogatása pilot jelleggel járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményekben
2. Intézményen belüli felkészítő wokshopok, tanácsadás, képzés és képzési díjtámogatás, eljárás- és protokollfejlesztés  
3. Háttértanulmányok, felmérések, elemzések készítése

6.2.5.C

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Területi együttműködések 
kialakításának, 
fejlesztésének szakmai, 
módszertani támogatása 

0,60

1. Területi együttműködési modell bevezetéséhez kapcsolódóan: 
  - együttműködési megállapodások előkészítésének támogatása, 
  - projektszervezetek/gazdasági társaságok létrehozásának előkészítése és szakmai támogatása, 
2. Infrastruktúra és informatikai alkalmazésfejlesztés
3. Felülvizsgálati rendszer módszertani kidolgozása és bevezetése, és ezek alapján a visszacsatolás biztosítása
4. A kialakult beteg utak folyamatos monitorozása, együttműködésben a felügyeleti szervekkel 
5. Képzések, tréningek szervezése

6.2.5.D

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 
ellátórendszerben - 
Területi együttműködés 
támogatása

11,40

1. A területi együttműködési modellek bevezetése 
2. Közös vezetési és kontrolling rendszerek kidolgozása 
3. Együttműködési megállapodások létrehozásának korrdinálása - projektszervezetek/gazdasági társaságok létrehozása
4. Szakma specifikus támogató tevékenységek megszervezése 
5. Gazdasági támogató tevékenységek megszervezése
6. Képzések, tréningek szervezése az ellátó intézmények számára
7. Közös Humánerőforrás gazdálkodási stratégia kialakítása

6.2.7

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer bevezetésének 
támogatása - módszertan- 
és képzésfejlesztés az 
eTAJ rendszerhez 
kapcsolódóan 

1,00

1. Képzés- és módszertani fejlesztés, modellkísérletek bevezetése, modellszámítások végzése az egyedileg azonosított betegadatok ágazati 
feldolgozási folyamatainak korszerűsítése érdekében 
2. Képzések lebonyolítása
3. Ügyfélszolgálati tevékenység kiépítése
4. Informatikai támogató rendszer fejlesztése, hardver és szoftverbeszerzés

37,27 Mrd Ft

37,27 Mrd Ft

0,00 Mrd Ft

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
2011-2013. évekre szóló akciótervének 
jóváhagyásáról szóló  1013/2011. (I.19.) 
Korm. határozatban szereplő TÁMOP 6. 
prioritás kerete

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó 
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-13-
as TÁMOP akcióterv 6. prioritás keretének 
egyenlegére

TÁMOP 6. prioritás 2011-13-as kerete 
mindösszesen:

* A konstrukció céljai.
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1.1.1.

Intézményi 
informatikai 
infrastruktúra 
fejlesztés a 
közoktatásban

10,30
Iskolákban, iskolahálózatokban folyó, az IKT kompetenciák, készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját 
segítő berendezések, eszközök beszerzése (szoftverek, internet kiépítés (hálózatbővítés) fenntartó és intézmények kommunikációját segítő eszközök 
beszerzése pedagógus adminisztrációt segítő eszközök támogatása (tanári laptop)

1.1.2

Hatékony 
informatikai 
infrastruktúra a 
közoktatásban II. 
szakasz

1,19

A TIOP 1.1.2 első szakaszában kialakított infrastruktúra bővítése, fejlesztése. A TIOP 1.1.2 géptermében a hálózaton működő célrendszerek feladataik 
szerint több csoportba oszthatóak. Ezek a csoportok jól meghatározzák a beszerezni kívánt eszközök körét. A csoportok a következők:
1. Adattároló háttérrendszerek
2. Kiszolgálók
3. Szoftver licencek
1.) Adattároló háttérrendszerek:  tárhelybővítés szükséges a következő alkalmazások számára (a TIOP első szakaszában beszerzett jelenlegi tárhely 
nem tud több igényt kiszolgálni): Az (előreláthatólag EKOP forrásokból) megújult Közoktatás Információs Rendszerének teljes újratervezését követően 
új hardver infrastruktúra beszerzése szükséges, amelyen a rendszerek és új alkalmazások futnak.
WEB2 közösségi Közoktatási portál – a teljes közoktatási érdeklődési területet lefedő közösségi portál létrehozása, WEB2-es funkciókkal.
Az összes kapcsolódó közoktatási és felsőoktatási TÁMOP projekt központi hardver háttér támogatásának biztosítása.
2.) A kiszolgáló szerverek:
A projekt első szakaszában beszerzett és beüzemelt eszközparkhoz teljes mértékben igazodnia kell (nagygépes architektúra, virtualizáció).
A szolgáltatásokat a rendszereknek nagy rendelkezésre állással kell biztosítania.
A szolgáltatásoknak eltérő időszakban kell biztosítani a maximális kapacitást.
A rendszerek nagyméretű és komplex adatbázisokkal dolgoznak, ezért a szervereknek nagy számítási kapacitással és memóriaterülettel kell 
rendelkeznie.
Törekedni kell a homogén eszközparkra az üzemeltetési költségek minimalizálása miatt.
Figyelembe kell venni a fejlesztési és teszt környezetek kialakíthatóságát és azok homogenitását az éles környezettel.
3.) Szerver oldali licencek
A projekt első szakaszában beszerzett licencek frissítésén túl, az esetlegesen újonnan szükséges licenceket is a második szakaszban szükséges 
beszerezni.
Az operációs rendszerek tekintetében változatos a használni kívánt szoftverek fajtája: a UNIX (Sun Solaris), Linux (Ubuntu, Debian) és Microsoft 
termékek egyaránt alkalmazásra kerülnek.
4.) A TIOP 1.1.1 pályázatos konstrukció keretében támogatásban részesülő nyertes pályázók részére helpdesk támogatás biztosítása a beszerzett 
eszközök oktatában történő hatékony és eredményes alkalmazása érdekében.

1.2.1.

Agóra - 
multifunkcionális 
közösségi központok 
és területi 
közművelődési 
tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális 
feltételeinek 
kialakítása

4,86

Az Agóra közművelődési intézmény megépítése. a) közösségi funkciók ellátása érdekében: szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító,
 mobil belső térszerkezet kialakítása, megépítése; munkaerő-piaci és más közhasznú információs pontok létesítése;
 társadalmi szervezetek befogadására alkalmas terek kialakítása; konferenciák befogadására alkalmas intézményi infrastruktúra létesítése;
 hagyományápoló és kortárs kulturális tematikájú művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra;
 kreatív iparhoz kapcsolódó alkotó műhelyek létrehozása; kulturális internet portálok szervezése, közösségi internet hozzáférés biztosítása;
 idegenforgalmi, turisztikai adatbázisok elérésére alkalmas infrastruktúra;  kulturális szolgáltatási projektek összeállítására,
 forgalmazására kialakított intézményi infrastruktúra; nemzeti és etnikai kisebbségi kulturális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése;
 környezeti és egészségnevelési programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása.
b. képzési funkciók ellátása érdekében: közoktatási, valamint felnőttoktatási és (elsősorban kiscsoportos)
 képzési alkalmak lebonyolítására alkalmas, szükséges IKT eszközökkel felszerelt terek kialakítása; az új tanulási formák
 (informális és nem formális képzések, atipikus képzési formák stb.) megvalósulására alkalmas terek kialakítása; 
c. szórakozási és élményfunkciók betöltése érdekében: ezek közvetítésére szolgáló terek kialakítása, 
és a szükséges technikai feltételek biztosítása; szükség esetén könyvtári és egyéb közgyűjteményi
 (pl. kiállítótér, digitális múzeumi szolgáltatások stb.) funkciók ellátására alkalmas terek kiépítése; 
közösségi szórakozási alkalmakat kiszolgáló terek kialakítása;
d. területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció ellátása érdekében szükséges épített,
 IKT-,műszaki, technikai infrastruktúra kialakítása, eszközbeszerzés.

1.2.2.

Múzeumok és 
levéltárak iskolabarát 
fejlesztése, oktatási-
képzési szerepének 
infrastrukturális 
erősítése 3. ütem

0,87

Pedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés
a) „Oktató múzeum és levéltár”: A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése: az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő 
múzeumi közösségi terek, oktatótermek, kiállítási pihenő sarkok és (a látogató gyerekek, illetve a nagycsaládos, kisgyermekes látogatók gyerekei 
részére) gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele. 
Múzeumi épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások.
Berendezések, eszközök beszerzése.
A levéltár-pedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, közösségi terek, oktatótermek, kiállítási terek kialakítása, fejlesztése.
Levéltári épület bővítése, belső terének átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások.
Berendezések, eszközök beszerzése.
b) „Tanulmányi raktár és látványtár”: Tanulmányi raktárak, látványtárak kialakítása, illetőleg meglévő gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogatható tétele 
(tanulmányi raktárrá, látványtárrá fejlesztése) azok bővítése, korszerűsítése, átalakítása  révén.                                                                                           
c) „Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz”: 
A múzeumokban és levéltárakban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt,  internet-
csatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása, amelyek elősegítik a digitalizált kulturális 
örökségi értékekhez való hozzáférést is.
Mindhárom komponenshez: fogyatékkal élők múzeum és levéltár használatát támogató fejlesztések.

1.2.3.

Könyvtári 
szolgáltatások 
összehangolt 
infrastruktúra-
fejlesztése - 
"Tudásdepó 
Expressz" 3. ütem

1,61

• Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához/igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése;
 az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek; 
• Kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak infrastruktúrafejlesztése -dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai 
fejlesztések:számítógéppel és internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtár szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése, azaz könyvtárbusz 
beszerzése; egyéb, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális logisztikai eszköz beszerzése
• A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
 kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések (informatikai eszközök, egyéb eszközök;
 valamint kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés az elszámolható költségek max. 10%-áig);
• Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek beszerzése;
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása,
 világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi
foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 25%-áig.

 1.2.5 

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

0,60

IKT infrastruktúra fejlesztés
Bútorok beszerzése
Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése
Akadálymentesítés
Épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, világításkorszerűsítés

1.3.1

Speciális 
infrastruktúra 
fejlesztés és 
eszközbeszerzés a 
felsőoktatásban

5,96 Infrastruktúra fejlesztés
Eszközbeszerzés

25,39 Mrd Ft

25,3 Mrd Ft

0,09 Mrd Ft

5. A konstrukciók részletes bemutatása

TIOP 1. prioritás 2011-13-as kerete 
mindösszesen:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 2011-2013. évekre szóló 
akciótervének jóváhagyásáról szóló  
1014/2011. (I.19.) Korm. határozatban 
szereplő TIOP 1. prioritás kerete

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó 
forrásátcsoportosítások hatása a 
2011-13-as TIOP akcióterv 1. prioritás 
keretének egyenlegére

TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Támogatható tevékenységek*Keret (Mrd 
Ft) 

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

* A konstrukció céljai.
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2.1.1. 
Regionális járóbeteg 
szakellátó intézmények 
fejlesztése

3,00

1. építés (épület felújítás, átépítés, korszerűsítés, új tömb építése)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése 
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.1.3.

Aktív kórházi ellátásokat 
kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások 
fejlesztése

10,00

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése 
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.2 Sürgősségi ellátás 
fejlesztése (SO1 és SO2) 4,00

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése 
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.4.

Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúra-
fejlesztés a fekvőbeteg-
szakellátásban 

44,05

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3. informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése 
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.2.5.
Korszerű regionális 
onkológiai hálózat 
kialakítása és fejlesztése

6,80

1. építés (új, felújítás, korszerűsítés, átépítés)
2. eszközbeszerzés (gép – eszköz beszerzés, eszközfejlesztés)
3.informatikai rendszer kiépítése és eszközfejlesztése 
4. projektmenedzsment biztosítása
5. nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.1. 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Központi 
informatikai rendszerek 
fejlesztése az 
intézményen belüli 
betegazonosítási 
rendszerek 
fejlesztésének 
biztosításához - 
Intézményen belüli 
betegazonosítási 
rendszerek fejlesztése

4,20

1. A transzparens elszámolás alapköveként szolgáló elektronikus azonosító kártya kezeléséhez szükséges rendszerek létrehozása
2. Az intézményi rendszerekhez való csatlakozást lehetővé tevő szabványos szoftverek fejlesztése
3. Országosan egységes központi szoftverkomponensek fejlesztése
4. Regionálisan integrált intézményközi kórházi információs rendszerek fejlesztése
5. Az integrálandó tartalmak és technológiai protokollok meghatározása, kifejlesztése
6. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
7. Projektmenedzsment 
8. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.2.

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Elektronikus 
közhiteles 
nyilvántartások és 
ágazati portál fejlesztése

2,10

1. Informatikai rendszer kialakítása az ágazati alap-nyilvántartások központi tárolására és szolgáltatására, az ágazat jelentéseinek rendszerezett 
feldolgozására
2. Az ágazat irányító (kozorciumi tagok) intézményei informatikai rendszereinek illesztése a központi alap-nyilvántartásokkal való 
együttműködéshez, valamint fogadó oldali interface fejlesztés az egészségügyi szolgáltatók felé  
3. Ágazati hitelesítés-szolgáltatás létrehozása
4. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
5. Projektmenedzsment 
6. Nyilvánosság biztosítása 
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

2.3.3.

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) 
Rendszer - Térségi, 
funkcionálisan integrált 
intézményközi 
információs rendszerek 
kiépítése

3,00

1. Regionálisan integrált intézményközi kórházi információs rendszerek lokális hardver és szoftver beszerzése, fejlesztése
2. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
3. Projektmenedzsment 
4. Minőségbiztosítás 
5. Biztonságmenedzsment 
6. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

77,15 Mrd Ft

77,35 Mrd Ft

-0,20 Mrd Ft

TIOP 2. prioritás 2011-13-as kerete 
mindösszesen:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 2011-2013. évekre szóló 
akciótervének jóváhagyásáról szóló  
1014/2011. (I.19.) Korm. határozatban 
szereplő TIOP 2. prioritás kerete

A korábbi akciótervekhez kapcsolódó 
forrásátcsoportosítások hatása a 2011-
13-as TIOP akcióterv 2. prioritás 
keretének egyenlegére

5. A konstrukciók részletes bemutatása

Támogatható tevékenységek*Keret (Mrd 
Ft) 

TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

* A konstrukció céljai. 1/1



A Kormány 1277/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
módosításáról

A Kormány

1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének TÁMOP 5. prioritás körébe tartozó

konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát az 1. melléklet szerint állapítja meg,

2. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének TIOP 3. prioritás körébe tartozó

konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát a 2. melléklet szerint állapítja meg,

3. visszavonja

a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1013/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének a „TÁMOP 5. prioritás A társadalmi befogadás, részvétel

erõsítése”,

b) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló

1014/2011. (I. 19.) Korm. határozat 1. mellékletének a „TIOP 3. prioritás A munkaerõ-piaci részvételt és a társadalmi

befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése”

megjelölésû, a támogatási konstrukciók részletes bemutatását tartalmazó táblázatát.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1277/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz
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5. A konstrukciók részletes bemutatása

TÁMOP 5. prioritás A társadalmi befogadás, részvétel erősítése

5.1.1. LHH kistérségek projektjei 1,986 Gyermekek és fiatalok integrációs programjait szolgáló tevékenységek; Kompetenciafejlesztés; helyi közösségépítő programok; képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek; képzés-
foglalkoztatás szakembereknek

5.2.1.

Gyerekesély program országos 
kiterjesztésének szakmai-
módszertani megalapozása és a 
program kísérése

1,41

Helyi programok folyamat-támogatása, mentorálása
Az 5.2.1 támogatásával  megvalósuló térségi  programok hatékonyságának mérése 
A kisgyermekekkel foglalkozók számára az egységes képzési struktúra megalapozását segítő további képzési, szakmai anyagok és javaslatok kidolgozása 
A programban összegyűjtött ismeretek széles körű terjesztése
Helyi igényeknek megfelelő továbbképzések biztosítása
Ágazatközi koordináció és együttműködés  
A szakemberek együttműködésének fejlesztése,  dokumentációs rendszer továbbfejlesztése, működtetése

5.2.3. A

Integrált térségi programok a 
gyerekek és családjaik 
felzárkózási esélyeinek 
növelésére 

10,61

Stratégiaalkotás, stratégiai koordináció
Intézményi-szolgáltatási koordináció, középpontban a családsegítő és gyerekjóléti szolgáltatásokkal
Intézményi beruházás, kapacitásbővítés, szolgáltatásfejlesztés(családsegítő,  gyerekjóléti   
Szolgálat is)
Szakmai-módszertani koordináció és kapacitásbővítés
Biztos Kezdet Gyerekházak létesítése és működtetése
Közösségi házak létesítése és működtetése a szegregátumokban
Settlement-típusú munka 
Szociális szövetkezetek létesítése
Szakemberek és önkéntesek felkészítése, képzése
A TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekttel való együttműködés
ERFA típusú támogatható tevékenységek: 
- A Biztos Kezdet gyerekházak és közösségi házak működési háttérfeltételeinek megteremtése, eszköz- és  informatikai fejlesztésekkel
- Egyéb informatikai és eszközfejlesztések, felújítások

5.2.5. A
Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 
programok  

1,068
A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő egyéni és csoportfoglalkozások; önsegítő kortárssegítő, közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások; családi konfliktuskezelő 
családterápiás, párterápiás programok; kapcsolattartási, krízisügyeleti szolgáltatások; önismereti csoportok; nagykorú utógondozottak, utógondozói ellátottak munkaerő- piaci integrációját 
segítő programok; a fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitűzést és programelemet képviselő tábor jellegű programok szervezése

5.2.5. B 
Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő 
programok 

1,09

Alacsonyküszöbű ifjúsági és drogprevenciós szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; felkereső jellegű ifjúságsegítő tevékenység; virtuális térben megvalósuló ifjúsági szolgáltatások; értékeket megőrző, 
értékteremtő, komplex szabadidős programok, illetve a kábítószer fogyasztás megelőzését szolgáló „drogalternatíva” megközelítést alkalmazó programok; 
személyiségfejlesztő foglalkozások; a közösségi és az állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok működtetése; a munkaerő-piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló 
programok működtetése; családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok működtetése; a fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitűzést és 
programelemet képviselő tábor jellegű (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése; hálózatépítés, módszertanfejlesztés:
fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttműködésének kialakítása, fejlesztése; ifjúsági programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó
módszertanok, standardok kidolgozása és terjesztése; képzési programok, képzési tematikák kidolgozása

ERFA típusú támogatható tevékenységek:
- eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, táboroztatás

 5.3.1.

Alacsony foglalkoztatási 
eséllyel rendelkezők képessé 
tevő és önálló életvitelt segítő 
programjai 

4,93

Projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
A célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvevők felkutatása, toborzása, kiválasztása; az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében állapotfelmérés; diagnóziskészítés; 
Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása, melynek részét képezi:
- alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, motiváció erősítése, állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok, a személy legalapvetőbb problémáját kiküszöbölő segítségek (pl. rehabilitációs 
programok elérhetővé tétele, közlekedési segítéség, stb.) akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása,
- szociális, állampolgári és önálló életvezetési készségek erősítése, szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok, önsegítő csoportok létrehozása
- felkészülés az önálló családi életre, társas, család kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával, szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás,
- önkéntesek bevonása a tervezett segítő szolgáltatások biztosításába, alapképzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás segítése,  egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés, készségfejlesztés (pl. 
alapkészségek, kompetenciák, kognitív képességek, kommunikációs készségek fejlesztése, személyiségzavarokat korrigáló programok, 
- a munkakipróbálás biztosítása, és teljes ideje alatt szakmai támogatás, nyomon követés, értékelés, a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén 
nyomon követése 6 hónapon keresztül, szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal, 
és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében, helyi döntéshozók, szakemberek és az érintett célcsoport kommunikációját, 
problémaértelmezését elősegítő rendezvények, akciók, felkészítő programok bonyolítása. A program célcsoportjánál szükséges volna lehetőséget adni az alábbi (a jelenlegi útmutatók szerint nem 
támogatható) tevékenységek támogatására: a programban való részvételt segítő ún. megélhetési támogatás, egészség érdekében nyújtott támogatások (fogászat, szemüveg, stb.), az egyénnek saját 
lakókörnyezetben, otthonában nyújtott segítség. munkaerő-piaci szolgáltatásokra való felkészülés biztosítása bentlakásos formában. A bentlakás, étkezés biztosítása, amelyet kizárólag a célcsoport 
részére nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, tanácsadás, felkészítés nyújtásával együttesen lehet biztosítani. roma emberek foglalkoztathatóságát célzó programok, amelyek kiegészülhetnek a 
családokra és a roma közösségekre irányuló komplex programokkal (a roma komplex programmal le nem fedett területeken).,közfoglalkoztatást segítő szociális, valamint szervezési tevékenységek., 
Nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció, 
ERFA típusú támogatható tevékenységek:   eszköz és információs fejlesztések, foglalkoztatáshoz szükséges eszközök biztosítása
Ingatlan felújítása esetében a világítási-, és fűtési rendszer korszerűsítése elszámolható költség (amennyiben az ERFA elszámolhatósági útmutatóban ez megengedett) A támogatható tevékenységek a 
2008-ban meghirdetett 5.3.1 program időközi tapasztalatai alapján pontosításra és kiegészítésre kerülnek további a közfoglalkoztatást segítő elemekkel.

5.3.1.B-1

Roma emberek képzésbe 
ágyazott foglalkoztatása a 
szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerben

1,52 menedzsment, kapcsolattartás, toborzás, résztvevők kiválasztása, képességfelmérés, motiválás, munkaerő-piaci szolgáltatások, képzés, mentorálás, nyomon követés, a projekt 
végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

5.3.1.B-2

Roma emberek képzésbe 
ágyazott foglalkoztatása a 
szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszerben

1,40
Foglalkoztatás és helyi igényeknek megfelelő továbbképzés
ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközvásárlás és informatikai fejlesztés, a költség maximum 5%-ig

 5.3.2.

"Az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, sikeres 
munkaerőpiaci integráció 
megalapozása" program 
szakmai és módszertani 
támogatása

0,11

 -projekt előkészítés;
 -FAT-akkreditáció megszerzése,
 -Figyelemkeltő tevékenység, disszemináció,
 -menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
 -részvétel az önkormányzati politikák alakításában (egyeztetések, tanácsadás, tervezés),
 -részvétel az intézményi szolgáltatások alakításában (egyeztetések, tanácsadás, tervezés),
 -műhelymunka,
 -adatgyűjtés és elemzés,
 -jelentéskészítés

Támogatható tevékenységek*
Keret 

KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

* A konstruklció céljai.
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Támogatható tevékenységek*
Keret 

KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

 5.3.3.

Az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, sikeres 
munkaerőpiaci integráció 
megalapozása 

2,05

 -projekt előkészítés;
 -menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
 -a célcsoport elérése és bevonása,
 -egyénre (párokra, csoportra) szabott szolgáltatási terv készítése és végrehajtása,
 -a megélhetés támogatása,
 -egyéni élethelyzethez kapcsolódó költségek támogatása,
 -önálló lakhatások bérlése,
 - a terv teljesítésével az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül,
 - az utcán élők intézményi elhelyezését szolgáló intézmény-felújítás, férőhelybővítés (ERFA), 
 -az utcán élők önálló vagy páros vagy kiscsoportos elhelyezését szolgáló lakóegységek kialakítása (ERFA).

 5.3.4.
A nők elleni erőszak áldozatait 
segítő szolgáltatások 
fejlesztése

0,82

Képzések; képzési anyagok előállítása; nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció, marketing tevékenység
Nemzetközi együttműködés, tapasztalatcsere
ERFA típusú támogatható tevékenységek: Eszköz és informatikai fejlesztések

5.3.6. „Komplex telep-program” 4,68

 Előkészítő tevékenységek
 A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek
 A célcsoport bevonásához, motivációjához; képzéséhez, foglalkoztatásához, társadalmi integrációjához kapcsolódó tevékenységek;egészségügyi és oktatási ellátórendszerekhez való 
hozzáférési esélyek javítása;
 Közösségi tér kialakítása
A projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

5.3.7 Nők a vidéki területek 
fenntartható fejlődésében 0,70 módszertani fejlesztés, képzés, disszemináció, kutatás

5.3.8.

A leghátrányosabb helyzetű 
csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése érdekében 
motiváló képzések és támogató 
szolgáltatások

16,91

A komponens: képzés, átképzés, képzésben résztvevők képzési támogatása, képzésben való részvétellel kapcsolatos egyéb költségek, készség és kompetencia felmérések, foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatok és képzéssel foglalkoztatással kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok támogatása;a munkahely megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy 
foglalkoztatásához szükséges adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése; megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személy foglalkoztatásához szükséges 
eszközök beszerzése, projekthez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése, személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, képzési tematika, tananyag és módszertan kidolgozás, 
informatikai rendszer és adatbázis kialakítása és üzemeltetése, támogató tevékenységek, munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat kiépítésével és működésével kapcsolatos 
kiadások, menedzsment költségek, kommunikációs és marketing tevékenységek, bérköltségek, projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek
 B komponens: személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások, motiváló képzések, az önálló életvitelre képessé tevő programok támogatása, menedzsment költségek, a projekt 
végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

5.3.9 Tanulási partnerségek a 
foglalkoztathatóság javításáért 2

Módszertani fejlesztések, képzési és kompetenciafejlesztési programok központi fejlesztése, tudásbázis bővítése, nemzetközi tapasztalatcserék és együttműködések, tanulásszervezők 
képzése, hálózatfejlesztés, elektronikus értékesítési rendszerek alkalmazására történő felkészítés, az inaktív csoportok igényeire szabott tanulási és motiválási programok kidolgozása, helyi 
kompetenciafejlesztések, helyi partnerségi együttműködések kialakítása, központi és helyi programmenedzsment, nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció, marketing tevékenység, ERFA 
típusú tevékenységek (tanulási központok berendezése, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése),

5.3.10
A leghátrányosabb helyzetű 
csoportok életviteli 
kompetenciáinak fejlesztése

3,3

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű emberek alapkompetenciáinak, alapkézségeinek  fejlesztése az alábbi tevékenységeken keresztül:
Egyéni szükségletre alapuló képzés, írás-olvasás kézség fejlesztése, mentálhigiénés fejlesztés, ismeretnyújtás a háztartási és ház körüli munkák elvégzéséhez, felkészítés kert gazdálkodásra 
és állattenyésztésre, egyéb, önállóan megtermelhető termékek előállítására, életviteli és életmód tanácsadás. Támogatható a képzésekhez és munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok 
beszerzése.  

 5.4.1.

Szociális szolgáltatások 
modernizációja, központi 
stratégiai tervezési kapacitások 
megerősítése, szociálpolitikai 
döntések megalapozása 

1,64
Módszertani fejlesztés, hatásvizsgálatok, felmérések; a szociálpolitikai tervezéshez modellezés, szolgáltatás-tervezés, koncepció kidolgozás;  minőségbiztosítási elvek kialakítása; szolgáltatás-
fejlesztési térképek kialakítása; Modell-projekt tesztelése, a fejlesztésekhez kapcsolódó képzést segítő anyagok kidolgozása, támogató szolgáltatások kidolgozása (jó gyakorlatok); ERFA 
típusú támogatható tevékenységek: Eszközök és információs/informatikai eszközök fejlesztése 

 5.4.2. Központi szociális információs 
fejlesztések 1,67

 - TAJ alapú ügyfélnyilvántartás kifejlesztése a szociális szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan,
-  a szociális szolgáltatások további típusai tevékenységadminsztrációjának elektronizálása,
-  a szociális ágazati portál új, szakmai  funkciókkal való bővítése 
- képzés, felkészítés a szakterületen dolgozók számára az alkalmazásokról     
- az Országos Szolgáltatástervezési Koncepció továbbfejlesztése

TÁMOP 5.4.2 (kiegészítő 
felhívás)

Központi szociális információs 
fejlesztések - Ellátottak 
személyi nyilvántartása

0,44  TAJ alapú ügyfélnyilvántartás kifejlesztése a szociális szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan, az ehhez kapcsolódó felkészítések

 5.4.4.

Szociális képzések fejlesztése, 
szakemberek képzése, 
továbbképzése és 
készségfejlesztése valamint a 
helyi fejlesztési kapacitások 
megerősítése 

3,36

Képzési tematikák kidolgozása. 
Képzések akkreditációja
Képzések bonyolítása 
Szakmai támogatórendszer kialakítása
Személyiség-karbantartó szolgáltatások (szupervízió, esetmegbeszélő csoportok, (interdiszciplináris) szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, burn-out megelőző tréningek, stb.) működtetése 
Interdiszciplináris és szektorközi együttműködések.
Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése,
Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése,
Kommunikációs tevékenységek.

ERFA típusú támogatható tevékenységek:  
Képzések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzések, információs/informatikai beszerzések; 

 5.4.5 (kiegészítő tervezési 
felhívás)

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai 
tudásának kialakítása

0,4 A TÁMOP 5.4.5 során létrejött képzések felsőfokú képzésekbe történő beépítése, centralizált képzések lebonyolítása

 5.4.6 A

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai 
tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások 
fejlesztése

0,50 engedélyek megszerzése, képzések lebonyolítása, tananyagok sokszorosítása, oktatási segédeszközök és oktatás-technikai eszközök beszerzése

* A konstruklció céljai.
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Támogatható tevékenységek*
Keret 

KMR+KONV 
része (Mrd Ft)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

5.4.6 B

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai 
tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások 
fejlesztése

0,20 létesítési és indítási dokumentációk elkészítése, konferencia és felkészítő képzések szervezése, fordítás, lektorálás, kutatás, elemzés

 5.4.6 C

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai 
tudásának elterjesztése és 
hozzáférhető szolgáltatások 
fejlesztése

0,10 tananyag készítése, sokszorosítás, eszközbeszerzés

 5.4.7
Látássérült emberek elemi 
rehabilitációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése

1,50 képzések lebonyolítása, nyilvántartó rendszer kialakítása, szolgáltatás-nyújtás, minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, ingatlan átalakítás, eszközbeszerzés, nyilvánosság, tájékoztatás, 
kommunikációs  tevékenység

 5.4.9.

Modellkísérleti program az 
alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására 3,01

Szervezetfejlesztés 
Szükségletfelmérés 
Szolgáltatás koordinációs tevékenység
Szakértői tevékenység (Szolgáltatási, szolgáltatásszervezési, szükséglet felmérési modell kialakítása, módszertani eszköztár és ajánlások készítése) 
Szupervízió, folyamat- és szakértői támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció biztosítása  
A szolgáltatások koordinációjához, együttműködésének javításához szükséges kiegészítő szolgáltatások biztosítása
A lebonyolításában részt vevő fenntartók és szolgálatok programszervezési és menedzsment tevékenysége

ERFA típusú támogatható tevékenységek:  
Beruházások, felújítások
Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztések.

5.4.10 Szociális képzések 
rendszerének modernizációja 3,20

Képzési tematikák kidolgozása, képzési módszertan kidolgozása, képzések lebonyolítása; modellezés;
Szakmai támogatórendszer kialakítása
Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése,
Disszemináció
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
Képzések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzések, információs/informatikai beszerzések; épületfelújítás

 5.4.11

Az autizmussal élő emberek 
életminőségét támogató, 
országos lefedettségű szakmai 
tanácsadó hálózat kiépítése

0,80 minőségbiztosítási szolgáltatási sztenderdek kidolgozása, tesztelése, véglegesítése; képzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása (program kidolgozása, hírdetése, képzés lebonyolítása); 
szakmai tanácsadó hálózat felállítása (infrastruktúra megteremtése)

 5.5.1. B

Közösségi kezdeményezések 
és önkéntes programok 
támogatása - B komponens: A 
családi közösségi 
kezdeményezések és 
programok megerősítése

2,01
A családok jólétével kapcsolatos támogató szolgáltatások biztosítása, családbarát rendezvények és közösségfejlesztő programok szervezése, a családi élettel és a gyermekvállalással, 
neveléssel, -elhelyezéssel kapcsolatos tanácsadás, tapasztalatcsere, tanfolyamok szervezése, ill. ilyen tevékenységet végző szervezetek létrehozása, kommunikációs tevékenység, „ERFA 
típusú tevékenységek”

 5.5.2 Az önkéntesség elterjesztése 0,86

Helyzetfelmérés, elemzés; disszemináció - önkéntesség népszerűsítése;nyilvánosság, tájékoztatás, kommunikáció, marketing tevékenység
önkéntes program megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: közvetítés az önkéntesek és a fogadó szervezetek között, kapcsolattartás, tanácsadás, képzés, módszertani fejlesztés; 
modellezés
ERFA típusú támogatható tevékenységek:
új és használt, kis értékű tárgyi eszköz és immateraiális jószág beszerzése

5.5.3.
Civil szervezeteknek 
szolgáltató, azokat fejlesztő 
szervezetek támogatása

1,88
A projekt megvalósításával kapcsolatos menedzsment- és adminisztrációs tevékenység; a térségben működő támogató tevékenységet végző civil szervezetek helyzetének elemzése, fejlesztési 
igényeinek felmérése; a célcsoport-szervezetek kiválasztása; a részükre végzett szervezetfejlesztési tevékenység (átvilágítás, fejlesztési tervek kidolgozása, jogi, informatikai, pénzügyi és egyéb 
tanácsadás, képzések, tréningek szervezése) stb.,ERFA típusú tevékenységek

5.6.1 A.

A komponens 
Elítéltek visszavezetése a 
társadalomba oktatási és 
munkáltatási, valamint egyéb 
reintegrációs programokon 
keresztül 

0,90
Képzési és munkaerő-piaci integrációt elősegítő (foglalkoztatási) programok szervezése és lebonyolítása a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak, illetve a pártfogó felügyelet alatt 
állók számára, speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások (volt) bűnelkövetők számára,  ERFA típusú támogatható tevékenységek: a fenti tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, 
eszközbeszerzések.

5.6.1 B.

B komponens Bűnmegelőzés 
szempontjából kiemelten 
fontos, bűnelkövető, vagy 
bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése

2,00

 -Iskolán kívüli bűnmegelőzési célú szabadidős, oktatási, kulturális és sporttevékenységek, készségfejlesztő programok szervezése.
 -Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a tanítási időben és azon kívül.
 -Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése.
 -Kortárssegítő csoportok és programok működtetése.ERFA típusú támogatható tevékenységek: a fenti tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, eszközbeszerzések.

5.6.1 C.
C komponens
Az áldozattá válás megelőzése, 
áldozatsegítés.

2,83

 -az állampolgárok önvédelmi képességének fokozása, áldozattá válásuk elkerüléséhez szükséges ismeretek, képességek, készségek átadása, ezekre való felkészítés;
 -békés konfliktus-kezelési módszerek átadása, közösségi mediációs eljárások megvalósítása;
 -személyre szabott, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatások (mentálhigiéné, szociális munka, támogatás, érdekérvényesítés segítése, jogi tanácsadás, önismereti tréning, 
fizikai eszközök, mediációs/resztoratív eljárás, sorstársközösség, stb.) rendelkezésre bocsátása az áldozatok és közvetlen környezetükben élők számára;
 -szakemberek és önkéntesek felkészítése az áldozatokkal való empatikus, emberséges foglalkozásra, valamint arra, hogy csökkenthető legyen a másodlagos viktimizáció;
 -helyi együttműködések, szakemberhálózatok kialakítása, közös felkészülés.

81,87 Mrd Ft

81,76 Mrd Ft

0,11 Mrd Ft

TÁMOP 5. prioritás 2011-13-as kerete mindösszesen:

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. 
évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló  
1013/2011. (I.19.) Korm. határozatban szereplő TÁMOP 5. 
prioritás kerete

A korábbi akciótervek forrásátcsoportosításainak hatása 
a 2011-13-as TÁMOP akcióterv 5. prioritás keretének 
egyenlegére

* A konstruklció céljai.
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3.2.1.

Az integrált rendszer 
kereteinek megteremtése 
a foglalkoztatási szolgálat 
infrastruktúrájának 
fejlesztésével

6,00

A korszerűsítendő kirendeltségek helyszíni felméréssel történő kiválasztása.A kiválasztott kirendeltség információs terének építészeti, belsőépítészeti 
átalakítására vonatkozó kiviteli tervdokumentációjának elkészítése. Az új szolgáltatási modell funkcióján alapuló, az öninformációs terek kialakítására 
vonatkozó FSZH Arculati Kézikönyv adaptálása a tervezési feladatokhoz, valamint az új kézikönyv kiadásának, sokszorosításának bonyolítása.A FSZH 
Arculati Kézikönyv alapján történő tervezés, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő felújítás, akadálymentes kivitelezés, eszköz- és 
bútorbeszerzés, parkolóhelyek és kerékpár-tárolók létesítése.A kirendeltségi ügyintézők részére megfelelő számú és felszereltségű személyi 
számítógépek és nyomtatók, továbbá álló, ülő és kültéri kioszkok, digitalizáláshoz szükséges eszközök, egyéb informatikai kiegészítő eszközök 
beszerzése és üzembe helyezése.Kioszkok és egyéb informatikai eszközök működését biztosító elektromos hálózatok beszerelése és korszerűsítése.A 
kirendeltségi informatikai hálózatok kialakítása és fejlesztése.A hatékony belső kommunikációt és a csoportmunkát támogató eszközök és 
szolgáltatások beszerzése.Az elektronikus iratkezelés és archiválás megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások  beszerzése.Az ügyfelek, 
együttműködő partnerek tájékoztatását támogató informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése és üzembeállítása. Internetes telefonszolgáltatás 
(VoIP) megvalósítása, ehhez szükséges eszközök (telefonközpontok, készülékek, stb.) beszerzése a kirendeltségek vonatkozásában. 
Megvalósíthatósági tanulmányok, tervezési dokumentumok készítése, minőségbiztosítási és projekttámogató szolgáltatások beszerzése.Beszerzett 
eszközökhöz kapcsolódó betanító jellegű képzések szervezése, lebonyolítása.Kirendeltségek átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó feladatok (költözés, 
irodabérlet).

3.2.2

A komplex 
rehabilitációhoz 
szükséges 
infrastrukturális feltételek 
megteremtése

3,99 Módszertani fejlesztés, nemzetközi tapasztalatcsere, informatikai fejlesztés, informatika beruházás, ingatlanfejlesztés, ingatlan vásárlás, 
eszközbeszerzés 

3.2.3.

A kistérségekben a 
közösségi szolgáltatások 
infrastruktúrájának 
fejlesztése

10,40

Projektelőkészítés, telek kiválasztása, megállapodás az önkormányzatokkal. Szolgáltatóház felépítése, funkcióinak megfelelő berendezése. 
A projektgazdák tulajdonába kerülő épületekben a térség - elsősorban inaktív - lakossága közösségi szolgáltatások biztosításához szükséges 
infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzések.
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
Projekt menedzsment biztosítása.

3.3.1 A

A közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű 
hozzáférés 
megteremtése: 
akadálymentesítés

8,00 fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

3.3.1 B

A közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű 
hozzáférés 
megteremtése: jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok 
fejlesztése

0,54 ingatlanvásárlás, akadálymentesítés, eszközbeszerzés

3.3.1 C

A közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű 
hozzáférés 
megteremtése: az elemi 
rehabilitáció 
infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása

3,00 ingatlan bővítése, átalakítása, akadálymentesítés eszközbeszerzés

3.4.1
Bentlakásos intézmények 
kiváltása, új kapacitások 
létesítése

10,00

TIOP 341 "A"- Előkészítés, tanulmányok, tervek elkészítése;
- Szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyek;
- Közbeszerzési eljárások;
- Építés, átalakítás, felújítás, bővítés, munkálatokhoz szükséges bontás
- Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez;
- Eszközbeszerzések (csak a kitagolt/kiváltott/ új intézmények, telephelyek kialakításához kapcsolódóan)
- Projektmenedzsment
ESZA típusú támogatható tevékenységek 

A komponens:  
Szervezetfejlesztés; az intézmény munkatársainak és ellátottjainak változással összefüggő felkészítéséhez kapcsolódó felkészítők, tréningek, 
foglalkozások költségei; a változást kísérő az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok megvalósítása; intézkedési terv 
készítése, a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; társadalmi érzékenyítő programok

B komponens: Az intézményben ellátottak és munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra;  Új kapacitásként létrejövő intézmény 
létesítése esetén a munkatársak szakmai képzése, továbbképzése akkreditált intézménytől vásárolt szolgáltatás keretében, a közösségi aktivitást 
ösztönző programok lebonyolítása; a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére

3.4.2

Önkormányzati, állami, 
egyházi, nonprofit 
fenntartású bentlakásos 
intézmények 
korszerűsítése

5,77

Projekt-előkészítés  költségei 
A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő, valamint lakás- vagy lakóotthonként működő szociális és gyermekjóléti 
alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, 
energiatakarékossá tétele, a beruházáshoz szükséges bontás. Új lakás- és lakóotthonok kialakítása. 
Föld és ingatlanvásárlás max. 10%-os mértékben.
Eszközbeszerzések (csak a korszerűsítéshez kapcsolódóan)
A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség biztosítása
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Projekt menedzsment biztosítása
ESZA  típusú támogatható tevékenységek:- az intézményben ellátottak és az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra; új 
kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a munkatársak szakmai képzése, továbbképzése akkreditált intézménytől vásárolt szolgáltatás 
keretében, a közösségi aktivitást ösztönző programok lebonyolítása; a lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett 
település(rész) lakosainak felkészítésére.

3.4.3.
Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon

2,25

Előkészítés, tanulmányok, tervek elkészítése; Szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyek;  Közbeszerzési 
eljárások; Építés, átalakítás, felújítás, bővítés, munkálatokhoz szükséges bontás;  Föld- és ingatlanvásárlás,  Eszközbeszerzések, Biztonsági rendszer 
kiépítése;  Projektmenedzsment.
ESZA típusú támogatható tevékenységek: Toborzás és kiválasztás;  Szakmai képzés, továbbképzés, továbbá felkészítő, csoportépítő tréning a 
munkatársak számára; a változást kísérő, az ellátottak önálló életvitelét erősítő, illetve arra felkészítő programok megvalósítása; az érintett ellátottak, 
illetve lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése; a javítóintézeti ellátásban érintett szervezetek tájékoztatása; szakmai program készítése.

49,95 Mrd Ft

49,95 Mrd Ft

0,00 Mrd Ft

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 2011-2013. évekre szóló 
akciótervének jóváhagyásáról szóló  
1014/2011. (I.19.) Korm. határozatban 
szereplő TIOP 3. prioritás kerete

A korábbi akciótervek 
forrásátcsoportosításainak hatása a 
2011-13-as TIOP akcióterv 3. prioritás 
keretének egyenlegére

5. A konstrukciók részletes bemutatása

TIOP 3. prioritás 2011-13-as kerete 
mindösszesen:

Támogatható tevékenységek*

TIOP 3. prioritás A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

Keret (Mrd 
Ft)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

* A konstrukció céljai.



A Kormány 1278/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Diverzifikációs Program forráskeretét meghaladó kötelezettségvállalás tudomásul
vételérõl

1. A Kormány a Nemzeti Diverzifikációs Programban megjelölt prioritások és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések

megvalósítása, a mezõgazdasági termelés támogatása, továbbá a cukorágazat szerkezetátalakítási folyamatának

eredményes végrehajtása érdekében tudomásul veszi a vidékfejlesztési miniszternek a Nemzeti Diverzifikációs

Program forráskeretét legfeljebb tizenöt százalékos mértékben meghaladó kötelezettségvállalását.

2. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a jóváhagyott kiadási elõirányzat mértékét meghaladó

kötelezettségvállalás esetében a szükséges hiányzó forrást a vidékfejlesztési miniszter által vezetett minisztérium

költségvetési fejezetének elõirányzataiból az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27/A. § (2) bekezdése

szerinti átcsoportosítással és visszapótlással biztosítsa.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a Szociális Családiház-építési Programról

1. A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében

1.1. Szociális Családiház-építési Program megvalósítását hirdeti meg,

a) amely családmérettõl függõ, differenciált alapterületû családi házak építésébõl áll,

b) amely alapvetõen 1000 m2 területû telkeken házikerti növénytermesztésre biztosít lehetõséget,

c) amely teljes, korszerû és energiatakarékos közmûellátást valósít meg,

d) amely alacsony rezsiköltséggel mûködtethetõ, energiahatékony technológiákkal valósul meg,

e) amely közfoglalkoztatás és saját munka igénybevételét is lehetõvé teszi, valamint

f) amelynek részeként felkéri a karitatív szervezeteket, hogy szükség szerint mentorálással segítsék a családok

önfenntartóvá válását;

1.2. rögzíti, hogy a Szociális Családiház-építési Program azokra a településekre terjed ki, ahol

a) a település környezetében nincs üresen álló, használt, az építési költségnél alacsonyabb áron megvásárolható

lakás,

b) a helyi önkormányzat biztosít az 1. pontban rögzített feltételeknek megfelelõ, beépítésre szánt területet, legalább

80 épületet tartalmazó modulokban megvalósítható jelleggel;

1.3. kezdeményezi Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását, amelynek

a) helyszíne: Ócsa, összesen minimum 66 hektáron

aa) minimum 50 hektár lakóterület,

ab) minimum 12 hektár közlekedési terület,

ac) minimum 3 hektár intézményterület,

ad) minimum 1 hektár zöldterület,

b) elemei:

ba) építendõ lakások: 80–100 db 40 m2-es,

200–220 db 50 m2-es,

80–100 db 60 m2-es,

35–55 db 70 m2-es,

20–25 db 80 m2-es

(az I. ütem 80 lakásra, a tényleges igényeknek megfelelõen összesen 500 lakásra tervezve),

bb) intézmények: általános iskola bõvítés, fejlesztés,

óvoda, bölcsõde,

szolgáltató központ,
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bc) burkolt gyûjtõút, makadám feltáró utak,

bd) közvilágítás, elektromos hálózat,

be) ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna,

bf) fûtés: fa vagy megújuló energia,

c) kezdete: 2011. augusztus

d) beruházója (építtetõje): a Belügyminisztérium,

e) beruházás-lebonyolítója és építési mûszaki ellenõre: BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Közbeszerzési Zrt.;

1.4. felhívja a belügyminisztert, hogy a BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

útján készítse elõ és bonyolítsa le Ócsa területén a szociális lakásépítési beruházás közbeszerzését

építészeti-mûszaki tervezésre és építõipari kivitelezésre;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

1.5. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi

LXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének figyelembevételével – a szükséges településrendezési eszközök

elkészítésérõl és jóváhagyásáról;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2011. szeptember 15.

1.6. felhívja a belügyminisztert, hogy a rendelkezésre álló források terhére közfoglalkoztatás szervezésével támogassa

a kivitelezési munkálatokat;

Felelõs: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

1.7. felhívja a belügyminisztert, hogy mérje fel az önkormányzatok tulajdonában lévõ bérlakás-állományt;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2011. augusztus 15.

1.8. felhívja a belügyminisztert, hogy az önkormányzati szövetségeken keresztül hívja fel az önkormányzatok

figyelmét, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elõ az érintett hitelesek lakhatási problémáinak

megoldását;

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: azonnal

1.9. a mûvelési ág változás átvezetése céljából építési beruházási célterületté nyilvánítja Ócsa településen a 0128,

0142, 0141, 0140, 0138, 0131, 0137, 0130, 0129/2 hrsz.-ú földrészletek teljes területét;

1.10. egyetért azzal, hogy a devizakárosultakkal kötendõ bérleti szerzõdésben mind a pénzügyi, mind a társadalmi

beilleszkedési feltételeket (közüzemi díjak fizetése, közfoglalkoztatásban való részvétel, együttélési szabályok

betartása) érvényre kell juttatni.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

belügyminiszter

Határidõ: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
Életmentõ Emlékérem adományozásáról

A Kormány

az „Életmentõ Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés közben

tanúsított hõsies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter javaslatára –

Svajer Attila örkényi és

Szakács Attila Imre szatymazi

lakosnak

ÉLETMENTÕ EMLÉKÉRMET

adományoz.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1281/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
Dél-Szudán Állam elismerésérõl és a diplomáciai kapcsolatok felvételérõl

A Kormány

1. Dél-Szudánt független államnak ismeri el;

2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az errõl szóló nyilatkozatot megtegye;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy tegyen elõterjesztést a köztársasági elnök részére a diplomáciai kapcsolatok

felvételérõl.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám 26045



A Kormány 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról szóló

1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: H1.) rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében

foglaltak alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja finanszírozása

céljából elrendeli 8 916 613 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását a X. Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium fejezet, 19. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére.”

2. A H1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról szóló 1181/2011. (V. 31.) Korm.

határozat (a továbbiakban: H2.) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség

fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére 11 111,0 millió forint átcsoportosítását az 1. melléklet

szerint, elszámolási a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter, a fejezet irányítását ellátó szervek vezetõi

Határidõ: az átcsoportosításra: azonnal

az elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2011. szeptember 30.”

4. A H2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. Az államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl szóló 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat

(a továbbiakban: H3.) 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. A Kormány maradványtartási kötelezettséget rendel el és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a

fejezetenkénti kötelezettség meghatározására 2011. október 15-ig készítsen elõterjesztést.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. október 15.”

6. A H3. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. Hatályát veszti a H3. 1–3., 5–12. pontja és 2. számú melléklete.

8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1 Országgyûlés Hivatala

000110 1 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21 168

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 715

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 100

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

837

264956 5 Közbeszerzések Tanácsa

019161 1 Közbeszerzések Tanácsa

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 368

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

639

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 073

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

290

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 916

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

787

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1 Országgyûlési Biztosok Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 173

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

857

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1 Állami Számvevõszék

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 431

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 736

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 314 870

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

85 009

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1 Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 98 613

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

26 625

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31 743

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

8 571

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 422

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

924

262290 3 Egyenlõ Bánásmód Hatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 286

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

347

018571 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 206

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 136

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28 134

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

7 599

294168 6 Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 720

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 355

015558 8 Fõvárosi, megyei kormányhivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 706 671

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

190 821

004855 9 Egyéb kutatóintézetek

301068 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 814

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

220

301079 2 Közpolitikai Kutatások Intézete

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 581

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

157

260256 10 Balassi Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9 601

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 592

264045 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi

Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 200

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 140

004624 12 Regionális képzõ központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 076

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

3 530

294213 13 Wekerle Sándor Alapkezelõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 210

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 217
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300846 14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 920

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

249

223614 16 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 107

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

839

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

294502 1 Miniszterelnökség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 980

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

535

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28 600

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

7 722

004262 2 Szakigazgatási intézmények

004273 1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36 421

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

9 836

247045 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 635

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

171

004327 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 612

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 785

004338 4 Állami Ménesgazdaság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 604

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

433

212087 5 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37 120

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

10 022

004349 6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás

intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 43 667

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

12 003

004404 7 Közmûvelõdési intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 990

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

807

004415 8 Agrárkutató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 18 450

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 981

277490 9 Agrármarketing-Centrum

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám 26049



Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 89

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

24

295802 10 Génmegõrzési Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 130

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

575

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 564

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 313

276201 13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 355

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

906

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24 280

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6 556

271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági

szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63 335

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

17 101

271123 16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 99 881

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

26 966

294313 17 Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 714

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

193

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 504

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 756

198279 2 Egyéb HM szervezetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23 225

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6 271

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 14 288

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

3 858

198291 2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 99 966

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

26 991

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 386 342
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2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

104 312

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

002642 1 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15 737

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 249

002631 2 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 796

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 025

198312 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 19 364

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 228

002686 5 Katonai Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 943

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 335

002718 6 Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 90 851

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

24 530

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 706

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 811

019435 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 053

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

824

294479 4 Terrorelhárítási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 123

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

573

003737 5 Büntetés-végrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 170 995

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

46 169

294957 6 BM Rendészeti Vezetõképzõ és Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 822

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

222

001580 7 Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 252 623

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

338 209

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15 007

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 052

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés
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1 Személyi juttatások 39 974

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

10 793

235006 10 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 487

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

132

001799 11 Rendõrtiszti Fõiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 851

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 850

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 33 680

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

9 094

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 42 949

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

11 599

236630 15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 046

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 093

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24 186

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6 530

251912 2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 274

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 154

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 185

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

3 020

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 546

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 038

237287 8 Magyar Államkincstár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 122 304

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

33 022

004646 11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 255

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 769

272723 13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 693

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 887

006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1 Mûködési költségvetés
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1 Személyi juttatások 5 071

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 370

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 001

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 080

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 694 184

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

187 430

295946 2 Bûnügyi Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 22 028

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 948

295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 370

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 990

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16 752

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 523

006419 2 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 952

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

257

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 079

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

291

001018 4 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 277

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

345

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 708

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 001

015020 6 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 020

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

276

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 190

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 753

197382 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 286

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

77

003870 9 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok
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1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 146

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 199

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 843

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

498

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 710

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

192

000516 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 19 356

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 228

294791 13 Közremûködõ Szervezetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 635

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

171

298191 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek

010575 1 Magyar Állami Földtani Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 060

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

827

010597 2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 227

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

602

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8 592

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 320

004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 308

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

353

270856 3 Magyar Külügyi Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 542

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

146

000659 4 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 528

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

2 842

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 668

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 260

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21 600
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2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 832

002983 2 Állami szociális intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17 147

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 630

016357 4 Egyéb kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 19 075

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 150

227942 5 Egyetemek, fõiskolák

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 246 109

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

337 354

226901 6 Egyéb oktatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 872

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

3 747

247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 329

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

629

003012 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 29 351

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

7 924

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 127 637

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

34 924

218672 11 Közgyûjtemények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85 866

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

23 185

218605 12 Mûvészeti intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17 805

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

6 212

258612 13 Sportintézmények

298213 1 Nemzeti Sport Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 907

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 325

298224 2 Nemzeti Sportközpontok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21 533

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

5 814

002994 14 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 83 381

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

26 038

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15 947

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám 26055



Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

A módo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

4 306

002950 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36 885

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

9 959

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35 628

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

9 620

258745 19 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 278

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

885

005412 20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

198619 4 Közoktatási feladatok támogatása

286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi

kompenzációja

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

18 878

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 302

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

82

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34 732

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

9 377

007119 4 KSH Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 677

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

723

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 613

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

166

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Titkársága

006837 1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 404

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 459

011307 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 46

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

12

006860 3 MTA Könyvtára

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 400

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 188

006871 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 61 507
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2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

16 630

015338 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40 378

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

10 902

006882 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28 800

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

7 778

006893 7 MTA Területi akadémiai központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 759

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

474

270345 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 892

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

1 051

270356 9 MTA Kutatásszervezési feladatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 333

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

360

006925 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 848

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

3 199

006936 11 MTA Jóléti intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 818

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

762

032564 12 OTKA Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 884

2 Munkaadókat terhelõ

járulékok

509

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

209148 35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

209159 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

286034 1 2011. évi kompenzáció 62 907

222662 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

286045 2 2011. évi kompenzáció 55 245

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

19 Tartalékok

2 Céltartalékok

235149 1 Különféle kifizetések –8 916 613

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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I. ORSZÁGGYÛLÉS

000099 1 Országgyûlés Hivatala

000110 1 Országgyûlés hivatali szervei 26 883

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3 937

264956 5 Közbeszerzések Tanácsa

019161 1 Közbeszerzések Tanácsa 3 007

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 363

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

000385 1 Alkotmánybíróság 3 703

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

007218 1 Országgyûlési Biztosok Hivatala 4 030

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

000462 1 Állami Számvevõszék 8 167

VI. BÍRÓSÁGOK

209126 1 Bíróságok 399 879

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

026338 1 Ügyészségek 125 238

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 40 314

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4 346

262290 3 Egyenlõ Bánásmód Hatóság 1 633

018571 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 5 342

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 35 733

294168 6 Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek 11 075

015558 8 Fõvárosi, megyei kormányhivatalok 897 492

004855 9 Egyéb kutatóintézetek

301068 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 1 034

301079 2 Közpolitikai Kutatások Intézete 738

260256 10 Balassi Intézet 12 193

264045 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 5 340

004624 12 Regionális képzõ központok 16 606

294213 13 Wekerle Sándor Alapkezelõ 10 427

300846 14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet 1 169

223614 16 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 3 946

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

294502 1 Miniszterelnökség 2 515

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 36 322

004262 2 Szakigazgatási intézmények

004273 1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 46 257

247045 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 806

004327 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 8 397

004338 4 Állami Ménesgazdaság 2 037

212087 5 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 47 142

004349 6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás

intézményei

55 670

004404 7 Közmûvelõdési intézmények 3 797

004415 8 Agrárkutató intézetek 23 431

277490 9 Agrármarketing-Centrum 113

295802 10 Génmegõrzési Intézmények 2 705

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 10 877

276201 13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 4 261

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 30 836

271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 80 436

271123 16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 126 847

294313 17 Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet 907

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

015976 1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 8 260

198279 2 Egyéb HM szervezetek 29 496

198280 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 18 146

198291 2 Magyar Honvédség
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206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 126 957

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 490 654

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

002642 1 Katonai Felderítõ Hivatal 19 986

002631 2 Katonai Biztonsági Hivatal 4 821

198312 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 24 592

002686 5 Katonai Ügyészségek 6 278

002718 6 Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ 115 381

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 8 517

019435 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 3 877

294479 4 Terrorelhárítási Központ 2 696

003737 5 Büntetés-végrehajtás 217 164

294957 6 BM Rendészeti Vezetõképzõ és Kutatóintézet 1 044

001580 7 Rendõrség 1 590 832

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 19 059

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 50 767

235006 10 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 619

001799 11 Rendõrtiszti Fõiskola 8 701

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 42 774

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 54 548

236630 15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 5 139

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 30 716

251912 2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 5 428

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 14 205

013389 4 Foglalkoztatási Hivatal 9 584

237287 8 Magyar Államkincstár 155 326

004646 11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség 13 024

272723 13 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 13 580

006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 6 441

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság 5 081

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 881 614

295946 2 Bûnügyi Fõigazgatóság 27 976

295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 9 360

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 21 275

006419 2 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 1 209

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 370

001018 4 Országos Atomenergia Hivatal 1 622

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 4 709

015020 6 Magyar Energia Hivatal 1 296

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 12 943

197382 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 363

003870 9 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok 10 345

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 2 341

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 902

000516 12 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 24 584

294791 13 Közremûködõ Szervezetek 806

298191 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek

010575 1 Magyar Állami Földtani Intézet 3 887

010597 2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2 829

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 10 912

004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 661

270856 3 Magyar Külügyi Intézet 688

000659 4 Információs Hivatal 13 370

XIX. UNIÓSFEJLESZTÉSEK

247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 5 928

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 27 432

002983 2 Állami szociális intézetek 21 777

016357 4 Egyéb kulturális intézmények 24 225
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám
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csop.-

szám

Jog-
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név
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Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

227942 5 Egyetemek, fõiskolák 1 583 463

226901 6 Egyéb oktatási intézmények 17 619

247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2 958

003012 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 37 275

002972 10 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 162 561

218672 11 Közgyûjtemények 109 051

218605 12 Mûvészeti intézmények 24 017

258612 13 Sportintézmények

298213 1 Nemzeti Sport Intézet 6 232

298224 2 Nemzeti Sportközpontok 27 347

002994 14 Országos Mentõszolgálat 109 419

272734 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 20 253

002950 16 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 46 844

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 45 248

258745 19 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 4 163

005412 20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

198619 4 Közoktatási feladatok támogatása

286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi

kompenzációja

18 878

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 384

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 44 109

007119 4 KSH Könyvtár 3 400

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 779

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

006826 1 MTA Titkársága

006837 1 MTA Titkárság Igazgatása 6 863

011307 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 58

006860 3 MTA Könyvtára 5 588

006871 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 78 137

015338 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 51 280

006882 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 36 578

006893 7 MTA Területi akadémiai központok 2 233

270345 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 4 943

270356 9 MTA Kutatásszervezési feladatok 1 693

006925 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 15 047

006936 11 MTA Jóléti intézmények 3 580

032564 12 OTKA Iroda 2 393

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 8 916 613 8 916 613

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.”
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2. melléklet az 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1181/2011. (V. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –11 111,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

302091 21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297313 18 MFB tõkeemelése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi

felhalmozási kiadások

10 000,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok

támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok

támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

20,0

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

40,0

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295102 1 Filmszakmai támogatások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

167,0

297091 4 Filmek gyártásának támogatása
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-
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név
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ir.-

csop.-

név

KIADÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

140,0

13 Mûvészeti tevékenységek

301668 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai

Egyesült Államokban

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

200,0

23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

30,0

297446 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia

rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ

utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak

támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

250,0

219833 23 Szabadidõsport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú

kiadások

14,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-

szám

Cím-

szám
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cím-

szám
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csop.-

szám

Jog-
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Feje-
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Jog-
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név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

15 Fejezeti kezelésû elõriányzatok

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

302091 21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány támogatása

250,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297313 18 MFB tõkeemelése 10 000,0

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok

támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 20,0

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

295035 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 40,0

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

295102 1 Filmszakmai támogatások 167,0

297091 4 Filmek gyártásának támogatása 140,0

13 Mûvészeti tevékenységek

301668 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült

Államokban

200,0

23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 30,0
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Állam-

háztartási

egyedi

azonosító
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TÁMOGATÁSOK
Amódosítás

jogcíme

Módosítás

(+/–)

Amódo-

sítás

követ-

kezõ

évre

áthúzódó

hatása

Amódo-

sítást

elrendelõ

jog-

szabály/

hatá-

rozat

száma

Kiemeltelõirányzatneve

297446 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia

rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ

utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak

támogatása

250,0

219833 23 Szabadidõsport támogatása 14,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Azadatlap5példánybantöltendõki
Azelõirányzatokfelhasználása/zárolása

(módosítás+/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 11 111,0 11 111,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.”

3. melléklet az 1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

„1. melléklet az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozathoz

Befizetési kötelezettség elõírása

Millió forintban

Fõvárosi és megyei kormányhivatalok (földhivatala) 1 905,2

Nemzeti Közlekedési Hatóság 980,2

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 201,0

Összesen 3 086,4
”
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A Kormány 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozata
a 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (6) bekezdésében

biztosított jogkörében a központi költségvetési szervek és a társadalombiztosítási költségvetési szervek 2010. évi

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról szóló 1216/2011. (VI. 28.) Korm. határozatában

visszahagyott, de további intézkedésig fel nem használható 40 807,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt

maradványból 34 141,2 millió forint felhasználását engedélyezi az 1. melléklet szerint, és a felhasználásra

engedélyezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok között a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást

rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány az Áht. 24/B. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében engedélyezi, hogy a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium az Igazgatás címén 185 000 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a PPP szerzõdések

szakértõi vizsgálatára, 2011. december 15-ig, a Beruházás ösztönzési célelõirányzatán 11 436 291 ezer forint

kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2011. december 30-ig felhasználhassa.

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

Ezer forintban

Fejezet
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználható

(azonos célra, illetve átcsoportosításra)

Országgyûlés 200 000

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2 535 046

Belügyminisztérium 561 504

Nemzetgazdasági Minisztérium 3 418 240

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 16 121 154

Külügyminisztérium 825 504

Uniós Fejlesztések 6 356 852

Nemzeti Erõforrás Minisztérium 3 772 934

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 350 000

Mindösszesen 34 141 234
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2. melléklet az 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozathoz

A 2010. ÉVI ELÕIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÁTCSOPORTOSÍTÁSA

Ezer forintban

Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

Kiemeltelõirányzatneve

Átcsopor-

tosítás

(+/–)

I. Országgyûlés

1 Országgyûlés Hivatala

1 Országgyûlés hivatali szervei

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 200 000

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Képviselõtestület váltásával kapcsolatos kiadások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –200 000

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –476 338

2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 123

3 Egyenlõ Bánásmód Hatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 945

4 Nemzeti Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 433

5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 2 712 700

6 Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –646 443

8 Fõvárosi, megyei kormányhivatalok

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 2 200 000

10 Balassi Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 772

11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –10 562

12 Regionális Képzõ Központok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 547

14 Közgyûjteményi Ellátó Szervezet

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 100 000

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Célelõirányzatok

1 Központilag kezelt fejezeti feladatok

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 111 764

6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –25 686

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –38 842

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 591

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 94. szám 26065



Fejezet-

szám

Cím-

szám

Al-

cím-

szám

Jog-

cím-

csop.-

szám

Jog-

cím-

szám

Elõ-

ir.-

cso-

port-

szám

Ki-

emelt

elõ-

ir.-

szám

Feje-

zet-

név

Cím-

név

Al-

cím-

név

Jog-

cím-

csop.-

név

Jog-

cím-

név

Elõ-

ir.-

csop.-

név

Kiemeltelõirányzatneve

Átcsopor-

tosítás

(+/–)

13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 568

16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 708

17 A büntetõeljárásról szóló tv. alapján megállapított kártalanítás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 606

18 Jogi segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –193

24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –16 378

26 Központi informatikai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –41 511

29 Központi e-közigazgatási feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –29 736

30 Uniós projektek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 910

31 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –40 317

33 A megyei közigazgatási hivatalok megszûnésével kapcsolatos feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –26 185

35 A 2010. évi országgyûlési és önkormányzati választások lebonyolítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –115 167

38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

44 Az európai parlamenti választások támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

10 Civil és non-profit szervezetek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 781

11 Társadalmi szervezetek és segítõk támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 296

13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –19 916

14 Nemzeti Civil Alapprogram

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –143 653

4 Határon Túli magyarok programjainak támogatása

1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 765

2 Kedvezmény törvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a

csángó magyarok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 728

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –51 972
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4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttmûködést szolgáló intézmények támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –36 214

5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1 Hittanoktatás támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 380

3 Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezés és kiegészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások -5 450

7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások –1 542

6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –33 276

9 Társadalmi felzárkózást segítõ programok

1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –11 100

2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –19 600

4 Legyen jobb a gyermekeknek nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 759

5 Társadalmi felzárkózást elõsegítõ stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 336

6 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások –306 734

9 Civil szervezetek és Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –838

12 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejl.terén egyes kiemelt fel.tám.

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 56 125

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Környezetvédelmi célelõirányzatok

9 Természetvédelmi kártalanítás

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 20 760

3 Agrár célelõirányzatok

12 MVH Integrált Irányítási és Ellenõrzési Rendszere fejlesztése, mûködtetése

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 500 000

1 FAO intézmények finanszírozása

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 223 000

XIV. Belügyminisztérium

1 Belügyminisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 362

4 Terrorelhárítási Központ

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 1 800 000
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5 Büntetés-végrehajtás

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 1 800 000

7 Rendõrség

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 7 800 000

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 720 000

8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –34 581

10 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások -700

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –4 926

12 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 105 000

13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –168 566

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –97 418

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

2 Energia-racionalizálás

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 056

5 Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –59

6 Bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 550

7 Informatikai rendszerekkel összefüggõ kiadások

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –897

13 Közrendvédelmi bírság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –534

20 Nemzetközi fizetési kötelezettségek

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –44 621

21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempoitikájából a BM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

25 Közbiztonsági feladatterv támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –117 247

30 Hivatásos állomány életbiztosítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 400

31 Területrendezési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 207

32 Építésügyi célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –47 173

34 Katasztrófa elhárítási célelõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12 533
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2 Alapítványok és társadalmi önszervezõdések támogatása

2 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 649

3 Beruházás

4 Közbiztonsági beruházások

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –471

6 Lakástámogatás

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –552

7 Szociális családiház-építési program támogatása

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 775 000

12 Nemzetbiztonság

1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erõsítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

XV Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 033 884

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –22 650

2 Nemzeti Innovációs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –63 298

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –10 453

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –40 987

8 Magyar Államkincstár

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 79 973

11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –99 046

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 48 686

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

4 Magyar találmányok külföldi bejelentése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 503

5 Kárrendezési célelõirányzat

2 Járadék kifizetés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –64 754

3 Tõkésítésre kifizetés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12

6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 648

13 EU Duna régió stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 125

10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –41 240
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16 Közpolitikai feladatok ellátása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –46 206

17 RMK maradványának átvezetése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –229 301

48 Lakóépületek és környezetük felújításának maradvány átvezetése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –349 439

49 Lakbértámogatás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12 270

3 Vállalkozási célelõirányzatok

4 Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –282

8 Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –413 471

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Állami Támogatású Bérlakás Program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 818

5 ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 167

9 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai

1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2 2006/018-176.04.01. A kockázatelemzésen alapuló ellenõrzésre történõ kiválasztás

hatékonyságának a növelése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –413

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

2 Fogyasztóvédelmi szervezetek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 128

30 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –54 000

2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –51 228

3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –22 238

4 NATO tagságból adódó ágazatai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –36 850

7 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttmûködésbõl eredõ

kötelezettség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8

8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 900

33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –56 794

42 Kincstári díjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –49 220
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45 Kegyeleti Alap

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 000

47 Kötött segélyhitelezés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –23 768

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások

50 Fejezeti tartalék –437 261

1 Fejezeti általános tartalék

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –159 537

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 8 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –109 786

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –418

5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –23 258

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –14 623

6 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 261 355

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –112 577

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 073 830

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –375 000

8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –146 187

10 Közlekedésbiztonsági Szervezet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 405

11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –757

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 764

12 Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 038 354

13 Közremûködõ Szervezetek (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –256

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Energia felhasználási hatékonyság javítása

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –80 967

2 Közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –59 085
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6 Belvízi hajózási alapprogram

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –400

8 Államigazgatási hatékonyság növelése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 936

12 EU szabványok honosítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6

14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –103 298

19 Szakképzési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 262

20 Központi fejlesztési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –229 252

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –86 233

23 Decentralizált területfejlesztési programok

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 3 077

27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2

29 Államigazgatási hatékonyság növelése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –20 808

30 Nemzetközi jelentõségû KFI programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –260

31 Üzletre hangolva

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –27 997

36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások

1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktura bérleti díjához

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –23 452

2 Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 947

3 Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –400

6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –30 988

37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –28 637

38 Beruházásösztönzési célelõirányzat

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 008 383

39 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelõirányzat

1 Mûködési Költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –365 762

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –5 498

41 Turisztikai célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 573
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47 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –209 777

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –374 598

51 Az állami tulajdonú meddõ szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 800 000

3 Informatikai feladatok

1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 363

2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 966 500

4 Ágazati szabályozási feladatok

1 Ágazgati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –45 891

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Útpénztár

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –25

3 Autópálya rendelkezésre állási díj

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 585 731

8 EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –54 300

9 TEN-T pályázatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –261 262

10 BKSZ mûködtetésének támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –969

14 A közösség közlekedés összehangolt fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 972

33 Vasúthálózat fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –145 055

34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 000

35 Katasztrófavédelmi polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 300

36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 100

39 Autópálya EIB hitelbõl

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –137 317

6 Területfejlesztési intézményrendszeri feldatok

3 Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –26 000

8 Egyéb területfejlesztési intézmények mûködésének támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 000

9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –22 906
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16 Kincstári díjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 894

10 Állami többletfeladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 644 500

11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –25 310

12 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése (HU 02XX)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –169 547

13 Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése (HU 03XX)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –39 442

14 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése (HU0008)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 139

15 Gazdasági és szociális kohézió erõsítése (HU01XX)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –24 868

XVIII. Külügyminisztérium

1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –115 405

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –766

2 Külképviseletek Igazgatása

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 278 218

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 87 377

3 Magyar Külügyi Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –22 900

4 Információs Hivatal

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 250 000

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

2 Európai Uniós befizetések

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 689 855

8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –367

9 Állami Protokoll

1 Államfõi Protokoll kiadásai

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 431

2 Kormányfõi Protokoll

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –205 836

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3

15 Külügyi kommunikáció

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 170
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36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok

2 EU projektek és programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –732

3 Európai Uniós Kiadványok – Európai Tükör

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5

39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok

1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 342

43 Külföldi magyar emlékek megõrzése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –40

45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 842

38 Demokratikus átalakulás elõsegítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 536

35 Kelet- és dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –761

30 Schengeni követelmények

2 Schengeni követelményeknek való megfelelés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –21 058

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –760

XIX. Uniós Fejlesztések

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 704 826

2 Fejezeti Kezelésû Elõriányzatok

3 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

13 KA által finanszírozott projektek elõkészítése a vasúti ágazatban 2007–2013 2005/HU/16

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 591

2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek

1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –81 991

2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése

2000/HU/16/P/PE/003

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –334 307

3 Szeged regionális hulladékkezelõ rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –160 904

5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –711 731

9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE 006

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –45 806

13 Duna-Tisza közi regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer

2001/HU/16/P/PE/008

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –175 252

11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisának védelme

2001/HU/16/P/PE/009

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 387
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12 Sopron régió szennyvíztisztítási programja 2001/HU/16/P/PE/011

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –2 875

16 Homokhátsági regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –3 891

17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

2002/HU/16/P/PE/016

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –7 984

27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –47 352

18 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –316

24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 462

30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányüregének

mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –144 375

10 Szakértõi segítségnyújtás a KA-ból finanszírozandó környezetvédelmi projektek

elõkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA012

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –643

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

5 Humán-erõforrás Operatív Program

1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –224 854

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –278 711

15 HEFOP Technikai segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –51

13 Aktív munkaerõpiaci politikák támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –78 537

10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –27 016

4 Környezet és Infrastruktúra Operatív Program

1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –875 353

2 Környezetvédelem – Energetika

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1

3 Környezetvédelem

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –18 790

4 KIOP Technikai Segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –101 359

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

1 Beruházás-ösztönzés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –189 647

2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –52 075
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4 Kutatás-fejlesztés, innováció

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –60 027

3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program

1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezõgazdaságban

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –69 182

2 Élelmiszer-gazdaság modernizálása

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –2 388

3 Vidéki térségek fejlesztése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 392

4 AVOP Technikai segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

1 Regionális Operatív Program

1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –4 528

3 A turisztikai potenciál erõsítése a régiókban

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 202

4 ROP Technikai segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

2 Közösségi Kezdeményezések

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés

1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –57 325

3 Equal Közösségi Kezdeményezés Technikai Segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 985

7 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –214 910

2 Közremûködõi intézményrendszer támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –164 957

9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –41 691

6 Egyéb uniós elõirányzatok

5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –147

8 Európai Uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –439 028

XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium

4 Egyéb kulturális intézmények

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 10 080

9 Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézetei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4
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11 Közgyûjtemények

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 304 410

12 Mûvészeti intézmények

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 681 537

15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –17

19 Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –39 500

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

4 Külföldi kulturális intézetek bõvítése, rekonstrukciója, kiépítése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –1 043

5 Örökségvédelmi fejlesztések

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások –5 015

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –15 328

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –209 111

8 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 365

11 Hallgatói létszám képzési többlete (Alapítványok felsõoktatás)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

3 Felsõoktatási feladatok támogatása

4 Felsõoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 230

23 ELTE ÁJK rekonstrukció

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 150 000

26 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 027

35 Felsõoktatási szakkollégiumok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 315

36 Pedagógus díszdiploma

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 154

4 Közoktatási feladatok támogatása

1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –294

9 Nem önkormányzati fenntartású önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi

elõirányzata

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –231

18 Érettségi vizsga lebonyolítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12 308
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23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 690

27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényû gyerekek tanulók

közoktatási ellátásának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 352

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 498

30 Közoktatási Fejlesztési Célelõirányzat

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –16 051

31 Közoktatási ellenõrzési, pályázat lebonyolítási feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 725

32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri kereset kiegészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –584

33 Nemzetiségi oktatási programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 363

34 Nemzeti Tehetség Program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12 001

36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset kiegészítés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –50

5 Egyéb feladatok támogatása

4 Mentor és egyéb feladatok támogatása

2 Esélyegyenlõségi és integrációs programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 321

15 „Útravaló” ösztöndíj program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –16 696

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1 Határon túli oktatási feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 735

2 Határon túli kulturális feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 100

19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 811

20 Maradvány elszámolás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14 843

21 Kis létszámú szakok, kiemelkedõ intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás

támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –66

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5 Kétoldalú munkatervi feladatok

1 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –714

2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –500
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6 Nemzetközi tagdíjak

1 Nemzetközi oktatási tagdíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –125

2 Nemzetközi kulturális tagdíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –430

3 Sport tagdíjak

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –886

7 EU közösségi programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 583

9 OECD és EU oktatási kötelezettségek

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 476

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –14

2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 142

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok

5 ÚMFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –231

6 EU tagságból eredõ együttmûködések

1 EU tagságból eredõ oktatási együttmûködések

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 589

8 Európai Uniós programok elõfinanszírozása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1 000

10 Kutatás-fejlesztés támogatása

2 Felsõoktatási kutatási program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 056

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

1 Közgyûjteményi szakmai feladatok – közgyûjtemények nemzeti értékmentõ programja

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –628

2 Közmûvelõdési szakmai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –18 942

3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –51

13 Mûvészeti tevékenységek

4 Mûvészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 38 911

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 375

2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 894
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16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –24 364

2 A kisösszegû közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és mûködése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 450

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások

1 Otthonteremtési támogatás

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –650 667

3 Gyermektartásdíj megelõlegezése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –13 693

5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3 250

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 771

7 GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –9 553

18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 957

19 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások 40

3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –336 798

4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –656

5 Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 702

20 Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs szociális programok

2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi esélyegyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ

program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 125

3 Országos Esélyegyenlõségi Hálózat mûködését elõsegítõ tevékenységek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –28 739

5 A nõk és férfiak társadalmi esélyegyenlõségét elõsegítõ tevékenységek támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –149

6 Fogyatékos személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ programok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –5 480

7 Idõsügyi programok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –342

21 PHARE programok

4 Halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01)

2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01)

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 686
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22 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

1 Oltóanyag beszerzés

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –159 443

9 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

11 Regionális ágazati feladatok támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –35 514

23 Sporttevékenység támogatása

1 Utánpótlás-nevelési feladatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –3

2 Iskolai, diák és felsõoktatási sport támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –12

3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –4 641

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 500

27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 023

37 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –277

38 Fogyatékkal élõk sportjának támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások -6 806

39 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggõ támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –2 083

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

9 Egyéb intézményi rekonstrukció

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 50 000

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok

1 Oktatásért Közalapítvány

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –620

9 Tempus Közalapítvány

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 49 000

19 Határon túli magyar felsõoktatási intézmények támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –6 371

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

3 Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –15 015

30 Társadalmi civil és nonprofit szervezetek mûködési támogatása

25 Szociális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek

3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –1

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –8 902
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5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 000

7 Autisták Országos Szövetsége

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –37

26 Sport társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatás

9 Magyar Paralimpiai Bizottság

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –84

39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –105 641

44 Kríziskezelõ program

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –7 091

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

1 Központi Statisztikai Hivatal

3 Mûködési költségvetés

4 Elõzõ évi mûködési célú elõirányzat-maradvány átvétel 400 000

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok

1 Központi hivatali szerv

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú kiadások –110 000

3 Felhalmozási költségvetés

7 Elõzõ évi felhalmozási célú elõirányzat-maradvány átvétel 110 000
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