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III. Kormányrendeletek

A Kormány 153/2012. (VII. 12.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország Kormánya
és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó
személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó

személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Végrehajtási

Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Végrehajtási Jegyzõkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Végrehajtási Jegyzõkönyv hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:

„JEGYZÕKÖNYV
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a Magyarország
Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról
(Végrehajtási Jegyzõkönyv)

E Végrehajtási Jegyzõkönyv Szerzõdõ Felei;

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: külön említve Szerzõdõ Fél,

együttesen Szerzõdõ Felek);

azzal az óhajjal, hogy megkönnyítsék a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között

az engedély nélkül tartózkodó személyek területükre való visszafogadásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban:

Visszafogadási Megállapodás) végrehajtását;

a Visszafogadási Megállapodás 12. cikke alapján;

a következõkben állapodtak meg:

1. cikk

Az illetékes hatóságok és kapcsolattartási pontok kijelölése

(1) A Szerzõdõ Feleknek a Visszafogadási Megállapodás végrehajtására kijelölt illetékes hatóságai (a továbbiakban:

illetékes hatóságok) a következõk:

a) A visszafogadási kérelmek fogadására és feldolgozására:

– Magyarország részérõl:

Országos Rendõr-fõkapitányság

Cím: H–1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Kapcsolattartó: Idegenrendészeti Osztály

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

– E-mail: idrendo@orfk.police.hu

– Koszovó részérõl:

Koszovói Köztársaság Belügyminisztériuma

Állampolgársági, Menekültügyi és Migrációs Fõosztály

Cím: Rruga Luan Haradinaj, Pristina

Tel.: +381 38 200 19 602
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Fax: +381 38 200 19 590

E-mail: mpb.riatdhesimi@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net

b) Az átszállítás iránti kérelmek fogadására és feldolgozására:

– Magyarország részérõl:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím: H–1117 Budapest, Budafoki u. 60.

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

– Koszovó részérõl:

Koszovói Köztársaság Belügyminisztériuma

Koszovói Rendõrség

Migrációs és Idegenrendészeti Igazgatóság

Cím: „Luan Haradinaj” utca

10000 Pristina – Koszovó

Tel.: +381 38 50 80 1422

Fax: +381 38 50 80 1222

E-mail: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com

c) A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (6) bekezdés szerint az állampolgárság megállapítására irányuló

meghallgatások lebonyolítását végzi:

– Magyarország részérõl:

Magyarország Nagykövetsége

Pristina, Koszovó

Cím: Rr. 24. Maj Nr. 23,

Tel.: +381 38 247 763

Fax: +381 38 247 764

E-mail: prs.missions@kum.gov.hu

– Koszovó részérõl:

Koszovói Köztársaság Nagykövetsége

Bank Center, 1054 Budapest,

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

Tel.: +36 1 688 78 72

Fax: +36 1 688 78 75

E-mail: embassy.hungary@rks-gov.net

(2) A Visszafogadási Megállapodás és e Végrehajtási Jegyzõkönyv rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az illetékes

hatóságok közvetlenül együttmûködnek egymással.

(3) A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok

változásáról.

(4) E Végrehajtási Jegyzõkönyv alkalmazása érdekében az (1) bekezdésben felsorolt illetékes hatóságok az elérhetõségi

adatokban bekövetkezett bármilyen változásról harminc (30) napon belül közvetlenül, írásos formában értesítik

egymást.

2. cikk

Határátkelõhelyek

(1) A Szerzõdõ Felek határainak átlépésére elsõsorban a következõ határátkelõhelyeken kerülhet sor:

a) Koszovó területén:

Pristina/Adem Jashari Nemzetközi Repülõtér

Tel.:/Fax: +381 38 50804952

+381 38 50804922

E-mail: deportimemigrimanp@kosovopolice.com;
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b) Magyarország területén:

Budapest/Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

Repülõtéri Rendõr Igazgatóság

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu;

(2) Az illetékes hatóságok eseti alapon egyéb határátkelõhelyek használatáról is megállapodhatnak visszafogadás

lebonyolítására. Ezekben az esetekben az átvétel dátumáról, idõpontjáról, a belépés helyérõl, továbbá

a visszafogadásra váró személy átadásának módjáról és átszállításának körülményeirõl az illetékes hatóságok minden

esetben külön, írásban állapodnak meg.

(3) Az illetékes hatóságok diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást az e cikk (1) bekezdésében felsorolt

határátkelõhelyekkel kapcsolatos bármilyen változásról.

3. cikk

A visszafogadási kérelem benyújtása és az arra adott válasz

(1) A Visszafogadási Megállapodás 6. mellékletében meghatározott és a Visszafogadási Megállapodás 4. cikkével

összhangban kitöltött visszafogadási kérelmet a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának kell benyújtani

a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához e-mailen vagy faxon a Visszafogadási Megállapodás 5. cikk

(1) bekezdésében meghatározott határidõn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a kérelem

kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.

(2) A megkeresõ Szerzõdõ Félnek át kell adnia a visszafogadási kérelemmel a Visszafogadási Megállapodás

1–5. mellékleteiben felsorolt dokumentumokat.

(3) A visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatósága küldi meg a megkeresõ

Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának e-mail vagy fax útján a Visszafogadási Megállapodás 5. cikk (2) bekezdés a) és

b) pontjaiban meghatározott határidõn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele

visszaigazolásának tekinthetõ.

(4) A Visszafogadási Megállapodás 4. cikk (3) bekezdése értelmében gyorsított eljárás során a megkeresõ Szerzõdõ Fél

illetékes hatósága nyújtja be a visszafogadási kérelmet a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának faxon vagy

e-mail útján, feltéve, hogy a személyt az illegális határátlépést követõ negyvennyolc (48) órán belül fogták el és nem

hagyta el a megkeresõ Szerzõdõ Fél államának határ menti térségét. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés

a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.

(5) A gyorsított eljárás során benyújtott visszafogadási kérelemre adott választ a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes

hatóságának kell megküldenie a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához fax vagy e-mail útján a Visszafogadási

Megállapodás 5. cikk (2) bekezdés c) pontjában meghatározott határidõn belül. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló

jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.

4. cikk

Az állampolgárság megállapítására irányuló meghallgatások lebonyolítása

A Visszafogadási Megállapodás 1. cikk (6) bekezdésével összhangban a Szerzõdõ Felek az állampolgárság

megállapítására irányuló meghallgatások (a továbbiakban: meghallgatások) lebonyolításának a következõek szerinti

eljárásáról állapodnak meg:

a) Ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága a Visszafogadási Megállapodás 1., 2. és 5. mellékletében felsorolt

dokumentumok egyikét sem tudja bemutatni, kérésére a megkeresett Szerzõdõ Fél államának diplomáciai

képviselete meghallgatja a visszafogadásra váró személyt.

b) A meghallgatásra vonatkozó kérelmet faxon vagy e-mail útján lehet elõterjeszteni a megkeresett Szerzõdõ Fél

államának illetékes diplomáciai képviseleténél. A meghallgatásra késedelem nélkül a Visszafogadási

Megállapodás 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott határidõn belül kerül sor.

c) A meghallgatási kérelemnek tartalmaznia kell a visszafogadásra váró személy minden személyes adatát.

A megkeresett Szerzõdõ Fél államának illetékes diplomáciai képviselete a meghallgatást a saját helyiségén belül

folytatja le. Ha a megkeresett Szerzõdõ Fél államának illetékes diplomáciai képviselete személyes meghallgatást
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tart, a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának képviselõjét szükség esetén meg lehet hívni

a meghallgatásra.

d) A meghallgatás eredményérõl a megkeresett Szerzõdõ Fél államának illetékes diplomáciai képviselete írásos

formában, fax vagy email útján késedelem nélkül, de legkésõbb a meghallgatást követõ három (3) munkanapon

belül tájékoztatja a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát. Amennyiben bebizonyosodik, vagy

megalapozottan feltételezhetõvé válik a visszafogadásra váró személy állampolgársága, a megkeresett Szerzõdõ

Fél államának illetékes diplomáciai képviseletének az úti okmányt öt (5) munkanapon belül ki kell adnia.

e) Ha a meghallgatás eredményeképpen nem bizonyítható vagy megalapozottan nem feltételezhetõ

a visszafogadásra váró személy állampolgársága, akkor a megkeresõ Szerzõdõ Félnek az e cikk d) pontjában

említett meghallgatás eredményét a visszafogadási kérelemmel együtt meg kell küldenie a megkeresett

Szerzõdõ Félnek.

5. cikk

A visszafogadásra váró személy átadása

(1) A visszafogadásra váró személy átadására az illetékes hatóságok által írásban megállapított idõben és helyen kerül sor.

A megkeresõ Szerzõdõ Fél az átadás idõpontja elõtt legalább 3 (három) munkanappal korábban fax vagy email útján

értesíti a megkeresett Szerzõdõ Felet a következõkrõl: az érintett személy nevérõl és születési idejérõl; a személy úti

okmányának típusáról, számáról és érvényességi idejérõl; az átadás napjáról és idõpontjáról; az átadás helyérõl

(határátkelõhelyrõl); az érintett személy speciális szükségleteit biztosító szükséges intézkedésekrõl; valamint

a hatósági kíséretrõl és a biztonsági intézkedésekrõl szóló információról.

(2) Ha az átadás határidejét bármilyen jogi vagy gyakorlati akadály miatt meghosszabbították, a megkeresõ Szerzõdõ Fél

illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát a felmerülõ akadályokról és

jelzi az átadás kitûzött helyét és idõpontját.

6. cikk

A kísérettel történõ visszafogadás feltételei

A Szerzõdõ Felek a területükre kísérettel történõ visszafogadás, illetve átszállítás feltételeirõl a következõk szerint

egyeznek meg:

a) A kísérettel történõ visszafogadást vagy légi, illetve szárazföldi átszállítást a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes

hatósága a megkeresett Szerzõdõ Fél nemzeti jogának megfelelõen biztosítja és bonyolítja le.

b) A visszafogadás vagy átszállítás során a kísérõk fegyvertelenül és polgári ruházatban látják el feladatukat.

A kísérõk rendelkeznek a megkeresett Szerzõdõ Fél visszafogadást, illetve átszállítást jóváhagyó

dokumentumaival, valamint azonosítani tudják magukat és be tudják mutatni hivatalos utasításaikat.

c) A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai ugyanolyan védelmet és segítséget biztosítanak a kísérõknek

feladatuk ellátása során, mint a hasonló feladatok ellátására felhatalmazott saját hatósági személyei számára.

d) A kísérõknek a megkeresett Szerzõdõ Fél jogszabályait minden körülmények között be kell tartaniuk. A kísérõk

hatásköre az önvédelemre korlátozódik. Mindazonáltal a megkeresett Szerzõdõ Fél rendfenntartó erõi

hiányában, illetve a rendfenntartó erõk támogatása céljából a kísérõk bármely közvetlen és súlyos veszélyre

reagálva ésszerû és arányos intézkedéshez folyamodhatnak azért, hogy megakadályozzák a visszafogadott vagy

átszállított személyt abban, hogy elmeneküljön, saját magában vagy harmadik személyben sérülést, illetve

vagyoni kárt okozzon.

7. cikk

Az átszállítás lebonyolításának és támogatásának szabályai

A Visszafogadási Megállapodás 7. és 8. cikke alapján a Szerzõdõ Felek az átszállítás lebonyolításának következõ

részletes szabályairól állapodnak meg:

a) Az átszállítási kérelmet legkésõbb 14 (tizennégy) naptári nappal a tervezett átszállítás elõtt el kell küldeni faxon

vagy e-mail útján a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló

jelentés a kérelem kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.
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b) A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatósága az átszállítási kérelem kézhezvételét követõen késedelem nélkül,

de legkésõbb 10 (tíz) naptári napon belül faxon vagy e-mail útján válaszol, hogy hozzájárul-e az átszállításhoz,

valamint az átszállítás tervezett idõpontjához, a kijelölt határátkelõhelyhez, a szállítási eszközhöz és az esetleges

kísérethez. A fax vagy e-mail továbbításáról szóló jelentés a válasz kézhezvétele visszaigazolásának tekinthetõ.

c) Ha egy meghatározott átszállítás lebonyolításában a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága szükségesnek

tartja a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságainak támogatását, ezt jelzi a Visszafogadási Megállapodás

7. melléklete szerinti átszállítási kérelem formanyomtatványon. A megkeresett Szerzõdõ Fél az átszállítási

kérelemre adott válaszában nyilatkozik arról, hogy biztosítani tudja-e a kért támogatást.

d) Az átszállítandó személy kísérettel és légi úton történõ átszállítása esetén az érintett õrzését és a beszállítását

a megkeresett Szerzõdõ Fél államának területén – a megkeresõ Szerzõdõ Fél lehetséges támogatásával –

a megkeresett Szerzõdõ Fél biztosítja.

8. cikk

Nyelvhasználat

A Szerzõdõ Felek közötti kapcsolattartás nyelve az angol, kivéve, ha a Szerzõdõ Felek eseti alapon másról meg nem

egyeznek.

9. cikk

Költségek

Az átszállítással és visszafogadással kapcsolatban a megkeresett Szerzõdõ Félnél felmerült, a Visszafogadási

Megállapodás 9. cikke alapján a megkeresõ Szerzõdõ Fél által viselt összes költséget – a visszafogadásra váró személy

visszatéréséhez szükséges úti okmány kiállításával kapcsolatos költség kivételével – a megkeresõ Szerzõdõ Fél

illetékes hatósága számla ellenében, annak kézhezvételétõl számított 30 (harminc) napon belül euróban megtéríti.

10. cikk

Hatályba lépés és megszûnés

(1) E Jegyzõkönyv a Visszafogadási Megállapodással azonos napon lép hatályba.

(2) E Végrehajtási Jegyzõkönyv határozatlan idõre jön létre. A Végrehajtási Jegyzõkönyv a Visszafogadási Megállapodás

megszûnésével egyidejûleg hatályát veszti.

(3) A Szerzõdõ Felek közös megegyezésükkel módosíthatják e Végrehajtási Jegyzõkönyvet. A módosításokat írásban,

diplomáciai úton kezdeményezhetik, amelyek hatályba lépésére a Szerzõdõ Felek belsõ jogi eljárásaik az irányadóak.

(4) E Végrehajtási Jegyzõkönyv értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitákat a Szerzõdõ Felek

közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a viták ily módon nem rendezhetõk, a Szerzõdõ Felek diplomáciai

úton rendezik azokat.

(5) A Visszafogadási Megállapodás 14. cikkével összhangban e Végrehajtási Jegyzõkönyv nem alkalmazható

a Visszafogadási Megállapodás felfüggesztésének idõtartama alatt; ez utóbbi 1. cikkével kapcsolatos rendelkezések

kivételével.

Készült Pristinában, 2012. május 15. napján, két eredeti példányban, albán, szerb, magyar és angol nyelven, mindegyik

szöveg egyaránt hiteles. A Végrehajtási Jegyzõkönyv eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya A Koszovói Köztársaság Kormánya

részérõl részérõl
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Protocol
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo
on the implementation of the Agreement between the Government of Hungary and the
Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on
the territory of their States
(Implementing Protocol)

The Parties to this Implementing Protocol,

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter referred to separately as the

Contracting Party, together as the Contracting Parties),

Desiring to facilitate the implementation of the Agreement between the Government of Hungary and the

Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the territory of their States

(hereinafter referred to as the Readmission Agreement),

Based on Article 12 of the Readmission Agreement,

Have agreed as follows:

Article 1

Designation of competent authorities and contact points

(1) The competent authorities of the Contracting Parties (hereinafter referred to as the competent authorities) entrusted

with the implementation of it are designated as follows:

a) Reception and processing of readmission applications:

– For Hungary:

National Police Headquarters

Address: Teve u. 4–6.; H–1139 Budapest,

Contact point: Alien Policing Division

Tel.: +36 1 443 5445

Fax: +36 1 443 5446

E-mail: idrendo@orfk.police.hu

– For Kosovo

Ministry of Internal Affairs (MIA)

Department for Citizenship Asylum and Migration

Address: Rruga Luan Haradinaj, Pristhinë

Tel.: +381 38 200 19 602;

+381 38 200 19 590

E-mail: mpb.riatdhesimi@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net;

mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net

b) Reception and processing of applications for transit operations:

– For the Government of Hungary:

Office of Immigration and Nationality

Address: Budafoki u. 60., H–1117 Budapest,

Tel.: +36 1 463 9126

Fax: +36 1 463 9127

E-mail: seo@bah.b-m.hu

– For Kosovo:

Ministry of Internal Affairs

Kosovo Police

Directorate for Migration and Foreigners

Street „Luan Haradinaj”

10000 Prishtinë – Kosovë
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Tel. +381 38 50 80 1422

Fax. +381 38 50 80 1222

Email: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com

c) In accordance with Article 1(6) of the Readmission Agreement, the procedure for interviews of evidence regarding

nationality shall be conducted by:

– For Hungary:

Embassy of Hungary

Pristina, Kosovo

Address: Rr. 24 Maj Nr. 23,

Tel.: +381-38-247-763

Fax: +381-38-247-764

E-mail: prs.missions@kum.gov.hu

– For Kosovo:

Embassy of the Republic of Kosovo

Budapest, Hungary

Address: BANK CENTER,

Szabadsag Ter 7., H–1054

Tel.: +361 688 78 72

Fax.: +361 688 78 75

E-mail: embassy.hungary@rks-gov.net

(2) For the application of the provisions of the Readmission Agreement and this Implementing Protocol the competent

authorities shall directly co-operate with each other.

(3) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels of changes in the competent

authorities referred to in paragraph (1).

(4) For the application of this Implementing Protocol the competent authorities referred to in paragraph (1) shall notify

each other directly in written form of any changes in their contact data within thirty (30) days.

Article 2

Border crossing points

(1) The following border crossing points are primarily authorised by the Contracting Parties for the crossing of their

respective borders:

a) on the territory of Kosovo:

Pristina International Airport “Adem Jashari”

Tel. : +381 38 50804952

+381 38 50804922

E-mail: deportimemigrimanp@kosovopolice.com

b) on the territory of Hungary:

Budapest/Liszt Ferenc International Airport

Directorate of Airport Police

Tel.: +36 1 290 3121

Fax: +36 1 291 9748

E-mail: rri_ugyo@rri.police.hu

(2) The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission on a case by case

basis. In these cases the date, time, border crossing points and mode of the transfer of the person to be readmitted as

well as the modalities of the transit shall be agreed between the competent authorities in writing in each individual

case separately.

(3) The competent authorities shall immediately inform each other through diplomatic channels of any change of the

border crossing points provided in paragraph (1) of this Article.
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Article 3

Submission of the readmission application and reply thereto

(1) A readmission application as stipulated by Annex 6 of the Readmission Agreement, compiled pursuant to Article 4 of

the Readmission Agreement, shall be submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to

the competent authority of the requested Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in

Article 5 (1) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt

confirmation of the application.

(2) The requesting Contracting Party shall also transmit with the readmission application the documents referred to in

Annexes 1 to 5 of the Readmission Agreement.

(3) A reply to the readmission application shall be sent by the competent authority of the requested Contracting Party to

the competent authority of the requesting Contracting Party by e-mail or fax within the time limits foreseen in

Article 5 (2) points a) and b) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission report is considered as the

receipt confirmation of the reply.

(4) In accordance with Article 4 (3) of the Agreement, the readmission application under the accelerated procedure is

submitted by the competent authority of the requesting Contracting Party to the competent authority of the

requested Contracting Party by fax or e-mail provided that the person was apprehended within forty-eight (48) hours

after he/she had illegally crossed the border and not left the border region of the State of the requesting Contracting

Party. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of the application.

(5) The reply to the readmission application under the accelerated procedure shall be sent to the competent authority of

the requesting Contracting Party by the competent authority of the requested Contracting Party by fax or e-mail

within the time limits foreseen in Article 5 (2) point c) of the Readmission Agreement. The fax or e-mail transmission

report is considered as the receipt confirmation of the reply.

Article 4

The procedure for interviews for the verification of nationality

In accordance with Article 1(6) of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following

procedure for interviews for the verification of nationality (hereinafter referred to as “interview”):

a) If the competent authority of the requesting Contracting Party is unable to present any of the documents listed in

Annexes 1, 2 and 5 to the Readmission Agreement, upon its request the diplomatic mission of the State of the

requested Contracting Party shall interview the person to be readmitted.

b) The request for the interview could be given by fax or e-mail to the competent diplomatic mission of the State of

the requested Contracting Party and it shall be carried out without delay within the time limit foreseen in Article

1(6) of the Readmission Agreement.

c) The request for the interview shall also contain all the personal data of the person to be readmitted. The

competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party shall conduct the interview within

its premises. If the competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party takes an

audience, the representative of the competent authority of the requesting Contracting Party may be invited, if

necessary, to the interview.

d) The competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party shall inform in written form the

competent authority of the requesting Contracting Party on the result of the interview via fax or e-mail without

delay but no later than three (3) working days following the interview. If the citizenship of the person to be

readmitted is proved or validly assumed, a travel document shall be issued within 5 (five) working days by the

competent diplomatic mission of the State of the requested Contracting Party.

e) If the result of the interview is not proved or validly assumed the citizenship of the person to be readmitted, the

requesting Contracting Party shall deliver the result of the interview referred to in point d) of this Article together

with the readmission application to the requested Contracting Party.
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Article 5

Transfer of the person to be readmitted

(1) Transfer of the person to be readmitted shall take place at the time and location agreed upon in writing by the

competent authorities. The requesting Contracting Party shall notify via e-mail or fax the requested Contracting Party

not later than three (3) working days prior to the date of the transfer on the following: name and date of birth of the

person concerned; title, number and validity of his/her travel document; date and time of the transfer; place of transfer

(border crossing point); necessary measures to ensure the special needs of the person concerned; and information

about escorts and security measures to be taken.

(2) If the term of transfer was extended due to any legal or practical impediments, the competent authority of the

requesting Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the requested Contracting Party of

the impediments as it occurs and shall indicate the envisaged location and time of transfer.

Article 6

Conditions for escorted returns

The Contracting Parties agree on the following conditions for the use of escorts in readmission or transit operations on

their respective territories:

a) The competent authority of the requesting Contracting Party shall provide and carry out the escorted

readmission or transit by air or land in accordance with the national law of the requested Contracting Party.

b) During the readmission or transit escorts shall perform their task unarmed and in civilian cloths. They must be in

possession of documents showing the approval of the readmission or transit by the requested Contracting Party,

and must be able to prove their identity and official instructions.

c) The authorities of the requested Contracting Party shall grant the same protection and assistance to the escorts

while the latter are performing their duties as they grant to their own officials who are authorised to take such

action.

d) Escorts must adhere to the law of the requested Contracting Party in all circumstances. The authority of escorts is

limited to self-defence. However, in the absence of any officials of the requested Contracting Party who are

authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an

immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner to prevent the returnee or transferee

from fleeing, injuring himself or third parties or causing damage to property.

Article 7

Modalities and support for transit operations

In accordance with Articles 7 and 8 of the Readmission Agreement, the Contracting Parties agree on the following

practical modalities for the conduction of transit operations:

a) A transit application shall be submitted at least fourteen (14) calendar days before the planned transit by fax or

e-mail to the competent authority of the requested Contracting Party. The fax or e-mail transmission report is

considered as the receipt confirmation of the application.

b) The competent authority of the requested Contracting Party shall reply without delay but no later than

ten (10) calendar days following the receipt of the transit application, by fax or e-mail, stating whether it consents

to the transit and the time for which it has been scheduled, the designated border crossing point, the transport

method and the use of escorts. The fax or e-mail transmission report is considered as the receipt confirmation of

the reply.

c) If the requesting Contracting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the requested

Contacting Party for a particular transit operation, it shall mention this on the transit application form (Annex 7 of

the Readmission Agreement). In its reply to the transit application, the requested Contacting Party shall state

whether it can provide the requested support.

d) If the transferee travels by air and under escort, guarding and embarkation in the territory of the State of the

requested Contracting Party shall be effected under the authority of the requested Contracting Party, and in so far

as possible with the support of requesting Contracting Party.
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Article 8

Language in communication

The Contracting Parties shall communicate with one another in the English language, unless the Parties agree

otherwise on a case-by-case basis.

Article 9

Costs

All costs, except the costs incurred in connection with the travel document required for return incurred by the

requested Contracting Party in connection with readmission and transit which are to be borne by the requesting

Contracting Party in accordance with Article 9 of the Readmission Agreement, shall be reimbursed by the competent

authority of the requesting Contracting Party upon submission of an invoice in Euro within thirty (30) days from receipt

of the invoice.

Article 10

Entry into force and termination

(1) This Implementing Protocol shall enter into force on the same day as the Readmission Agreement.

(2) This Implementing Protocol is concluded for an indefinite period of time. The Implementing Protocol shall cease to

apply at the same time as the Readmission Agreement.

(3) This Implementing Protocol may be amended by the mutual consent of the Contracting Parties. Such an amendment

shall be initiated in writing through diplomatic channels and shall enter into force in accordance with the respective

procedures of the Contracting Parties.

(4) Any disputes which may arise in connection with the interpretation and/or application of this Implementing Protocol

shall be settled by means of direct consultations between Contracting Parties. In cases when disputes cannot be

settled in direct consultations, those shall be settled by the Contracting Parties through diplomatic channels.

(5) In accordance with the Article 14 of the Readmission Agreement, this Implementing Protocol shall not be applied

during the period of suspension of the Readmission Agreement, with the exception of the provisions related to

Article 1 of the Readmission Agreement.

Done at Pristina, on the 15 day of May, 2012 in two original copies in Hungarian, Albanian, Serbian and English

languages; all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation of the Protocol on the

implementation of the Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of Hungary For the Government of the Republic of Kosovo”

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

(2) A 2. § és a 3. § a Végrehajtási Jegyzõkönyv 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Végrehajtási Jegyzõkönyv, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter

annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter

gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi
alapok egyes, a területi együttmûködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások
hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási Támogatási

Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttmûködéshez

kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeirõl szóló 49/2007. (III. 26.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter;

b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal;

c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a VÁTI;

d) az ellenõri csoport magyar tagja: az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter;

b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a VÁTI;

c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a VÁTI;

d) az ellenõri csoport magyar tagja: az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság.”

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelõs miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a transznacionális

és interregionális programok vonatkozásában létrejött Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Nemzeti Bizottság)

jóváhagyását követõen, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követõen megköti

az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyû irányító hatósággal az egyetértési

nyilatkozatot.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A településfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti

Bizottság jóváhagyását követõen, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követõen

megköti az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyû irányító hatósággal

az egyetértési nyilatkozatot.”

3. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az 1. § (3) bekezdés h)–m) pontja szerinti programok vonatkozásában a programok végrehajtása során

a területfejlesztési politikai szempontok érvényesülését a Nemzeti Bizottság vizsgálja és felügyeli, amelyet

a területfejlesztésért felelõs miniszter állít fel.”

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

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,

2006. június 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) 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. június 11-i

1083/2006/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 155/2012. (VII. 12.) Korm. rendelete
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl,
továbbá az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ

jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 15. pontjában a „ , továbbá

a mezõgazdasági vontató, a lassú jármû, a mezõgazdasági vontatóból, valamint a lassú jármûbõl és általuk vontatott

pótkocsiból (félpótkocsiból) álló jármûszerelvény” szövegrész.

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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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsõoktatásba történõ beszámításához szükséges
feladatokról

A Kormány a Nemzeti Együttmûködés Programjában vállalt célkitûzéseivel összhangban a hazai képzési rendszerek

összekapcsolása és az élethosszig tartó tanulás elõsegítése érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy

dolgozzanak ki közös javaslatot az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû szakképesítések felsõoktatási

tanulmányokba történõ automatikus beszámításának módjaira és az ehhez szükséges intézkedésekre.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. augusztus 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a magyarországi nemzeti

parkok területén fekvõ, túlnyomórészt külföldiek által jogellenesen használt egyes védett természeti területek állami

tulajdonba vétele és a külföldiek jogellenes tulajdonszerzésének megakadályozása érdekében 600 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési

kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím

javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2012. december 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -600,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 600,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 600,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos 600,0  600,0  
Magyar Államkincstár egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    



A Kormány 1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítésérõl

A Kormány úgy dönt, hogy

1. elfogadja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-3.1.1-11, a TÁMOP-3.1.5-12, a TÁMOP-3.1.9-11 és a TÁMOP-3.1.10-11 projekt

kiemelt projektként történõ nevesítését, és

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Kiemelt projekt

támogatási összege
(KONV+KMR Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei

(amennyiben releváns)

1. TÁMOP-
3.1.1-11

XXI. századi
közoktatás
(fejlesztés,
koordináció)
II. szakasz

Az Oktatáskutató
és Fejlesztõ Intézet
mint fõkedvezményezett
és az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság, valamint
az Oktatási Hivatal
mint konzorciumi tagok

6 860 231 421
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete:
6,89 Mrd)

A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés
szakmai támogatása, a csatlakozó közoktatási
konstrukciók koordinálása, minõségbiztosítása és nyomon
követése. Országos hatáskörû központi oktatási
fejlesztések és azt megalapozó kutatások, elemzések
megvalósítása a pedagógia, az intézményfejlesztés,
az oktatásirányítás és a közoktatás információs
rendszeréhez kapcsolódóan.

2. TÁMOP-
3.1.5-12

Pedagógusképzés
támogatása

Az Oktatási Hivatal
mint fõkedvezményezett
és az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság, valamint
az Oktatáskutató
és Fejlesztõ Intézet
mint konzorciumi tagok

9 997 000 000
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete:
10 Mrd)

A kiemelt projekt célja a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény és a Pedagógus Életpálya-modell
pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó tartalmi
elemeinek, követelményeinek, eljárásainak részletes
kidolgozása, szolgáltatási rendszerének kialakítása.
A projekt fõ célja a pedagógusok értékelési és
továbbképzési rendszerének a megújítása, a Pedagógus
Életpálya-modell szakmai és technikai hátterének
megteremtése.

3. TÁMOP-
3.1.9-11

Diagnosztikus
mérések fejlesztése

A Szegedi
Tudományegyetem
mint projektgazda

706 228 087
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete:
0,74 Mrd)

Az oktatásirányítás, a nevelési-oktatási intézmények,
a pedagógusok számára teljes körben hozzáférhetõ és
szabadon használható mérõeszközök, módszertani
útmutatók létrehozása, továbbképzések lebonyolítása,
a fejlesztett mérõeszközök, tesztrendszerek és a hozzájuk
tartozó feladatbankok elektronikus úton történõ
elérhetõségének biztosítása.

4. TÁMOP-
3.1.10-11

Helyi
oktatásirányítás
fejlesztése

Az Oktatási Hivatal
mint fõkedvezményezett
és az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû
Társaság
mint konzorciumi tag

4 999 999 999
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete:
5 Mrd)

A kiemelt projekt célja a magyar köznevelési rendszer
minõségének javítása a köznevelési rendszer
szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának
átalakításával. A projekt javaslatot tesz az új
intézményszerkezet kialakítására, szakmailag és
informatikailag támogatja az átalakítási folyamatot, illetve
felkészíti a közremûködõ szakembereket a releváns
feladatokra.
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A Kormány 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak
megállapításáról

A Kormány úgy dönt, hogy

1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

1. és 2. prioritását,

2. visszavonja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló

1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat 1. mellékletének a TÁMOP 1. és 2. prioritásokra vonatkozó részeit.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Társadalmi Megújulás Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
92,49 66,11 0,00 158,60

              Tartalék:      0
              ERFA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
121,55 0,03 160,86 2,43 0,00 284,86

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1
Megváltozott munkaképesség  
emberek rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése

0,00 11,70 0

A TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt közvetlen 
célja a megváltozott munkaképesség  és 
fogyatékos személyek számára olyan 
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 
és támogatások biztosítása, amelyek 
segítik a munkaer piacra történ  
visszatérést. A projekt további célja a 
munkáltatók ösztönzése megváltozott 
munkaképesség  személyek 
foglalkoztatására

Emberi Er források Minisztere Nemzetgazdasági Miniszter

1.1.2

A hátrányos helyzet ek 
foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia 
régiókban)

86,00 20,000 0

A konstrukció célja a hátrányos helyzet   
álláskeres k munkaer piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaer -piaci lehet ségekhez és 
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, 
támogatásokkal és képzésekkel. Az 
ország munkaügyi központjain jelentkez , 
a munkaer -piacon hátrányban lév  
álláskeres k  a projekt révén 
versenyképes, a munkaer piacon 
keresett szakmákhoz és támogatott 
foglalkoztatáshoz, munkatapasztalathoz 
juthatnak, ezzel biztosítva a hosszabb 
távú elhelyezkedésüket.

Nemzetgazdasági Miniszter

1.1.4

Munkaer -piaci program a 
hátrányos helyzet ek 
foglalkoztatásáért a Közép-
magyarországi Régióban

5,00 2,00 0

A konstrukció célja a hátrányos helyzet   
álláskeres k munkaer piacra való 
belépésének/visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaer -piaci lehet ségekhez és 
igényekhez igazodó szolgáltatásokkal, 
támogatásokkal és képzésekkel. Az 
ország munkaügyi központjain jelentkez , 
a munkaer -piacon hátrányban lév  
álláskeres k  a projekt révén 
versenyképes, a munkaer piacon 
keresett szakmákhoz és támogatott 
foglalkoztatáshoz, munkatapasztalathoz 
juthatnak, ezzel biztosítva a hosszabb 
távú elhelyezkedésüket.

Nemzetgazdasági Miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel A konstrukció szakmai tartalmáért felel s miniszter

Indikatív forrásallokáció

Indikatív forrásallokáció

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A foglalkoztathatóság javítása azt jelenti, hogy az emberek tudását, készségeit fejleszteni kell annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a foglalkoztatásra, ösztönözni és segíteni kell az álláskeresést, a munkaer piacra való belépést vagy visszatérést. E
a prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan programokon keresztül, amelyek igazodnak az egyes 
munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez és a helyi munkaer -piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehet ségekhez.

Konstrukció kódja Konstrukció neve
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2011 2012 2013
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel A konstrukció szakmai tartalmáért felel s miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

1.2.1
Hátrányos helyzet ek 
foglalkoztatását ösztönz  
járulékkedvezmények

0,00 14,546 0

A konstrukció célja a munkaer -piaci 
szempontból hátrányos helyzet nek 
min sül  egyes csoportok elhelyezkedési 
lehet ségeinek növelése. A hátrányos 
helyzet ek munkaer -piaci integrációját 
segít  képzések, szolgáltatások csak 
akkor lehetnek eredményesek, akkor 
vezethetnek tényleges foglalkoztatáshoz, 
ha a kereslet is növekszik e 
munkavállalói csoportok iránt. Ezt a 
munkáltatóknak nyújtott pénzügyi 
ösztönz k révén lehet elérni, melyet e 
konstrukció keretében, 
járuékkedvezmények formájában 
nyújtunk.

Nemzetgazdasági Miniszter

1.3.1 A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése 0,00 3,00 0

A kiemelt projekt a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) korábbi 
(Phare, HEFOP 1.2.) fejlesztési 
programjainak eredményeire építve az 
aktív munkaer -piaci politikák 
hatékonyságának javítását, a szervezet 
kapacitásainak meger sítését célozza. 
Ezáltal - az NFSZ kib vül  szakmai 
feladataival összhangban - javulnak a 
foglalkoztatási rehabilitáltak, a hátrányos 
helyzet ek, valamint az inaktívak új 
keretek közé kerül  munkaer -piaci 
reintegrációjának esélyei.

Nemzetgazdasági Miniszter

1.4.1

Hátrányos helyzet  
célcsoportok 
foglalkoztatásának támogatása 
a nonprofit szervezetek  
foglalkoztatási kapacitásának 
er sítésével

1,49 5,00 0

A konstrukció célja a pályakezd  fiatalok 
munkavállalásának b vítése, "az 
egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
m ködésér l és támogatásáról" szóló 
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá 
tartozó szervezetek foglalkoztatási 
potenciáljának kihasználásával. A civil és 
közhasznú non-profit szervezetek saját 
tevékenységük ellátásához, b vítéséhez 
vállalják pályakezd  fiatalok 
foglalkoztatását, melynek kezdeti terhét a 
konstrukció bérük támogatásával 
ellensúlyozza, megkönnyíti

Nemzetgazdasági Miniszter

1.4.3
Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
támogatása

0,00 4,70 0

A pályázati kiírás célja az, hogy az 
innovatív kezdeményezések, újszer  
kísérleti foglalkoztatási projektek 
kidolgozásával és megvalósításának 
támogatásával - a helyi igényekhez 
igazítottan - hatékony beavatkozások 
történjenek a munkaer piacon és 
ezekben a projektekben kidolgozott 
módszerek és modellek beépüljenek a 
szakmapolitika f sodrába.

Nemzetgazdasági Miniszter

1.4.5 Foglalkoztatási 
megállapodások támogatása 0,00 1,40 0

A konstrukció célja, hogy a m köd  helyi 
foglalkoztatási partnerségek 
hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek 
segítségével a korábban kialakított 
stratégiájuk egyes elemeit meg tudják 
valósítani, melyek a partnerségek tagjai 
között jelentkez  szolgáltatási, képzési és 
foglalkoztatási szükségletekre választ 
tudnak adni. Ezen konstrukcióval a 
Kormány támogatja a regionálisan és 
helyi szinten kialakult foglakoztatási 
együttm ködések azon tevékenységeit, 
melyek munkaer -piacuk b vítéséhez, 
célcsoportjaik elhelyezkedéséhez, a 
szerepl k kohéziójának er sítéséhez 
szükséges.

Nemzetgazdasági Miniszter
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2011 2012 2013
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel A konstrukció szakmai tartalmáért felel s miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az 
épít iparban 0,00 3,00 0

A pályázat célja hátrányos helyzet , 
munkanélküli emberek képzésének és 
foglalkoztatásának támogatása az 
épít ipar területén. A projektek lezárását 
követ en a cél, hogy a célcsoport tagjai 
szakmájukban (ács, k m ves, üvegez , 
kályhaépít , kovács stb.) elhelyezkedve a 
szociális gazdaság, vagy piaci vállalkozás 
keretében rendszeres megélhetéshez 
jussanak. 

Nemzetgazdasági Miniszter

1.4.7
Foglalkoztatási programok 
megvalósításával összefügg  
szakmai fejlesztések

0,00 0,70 0

A konstrukció célja az Új Széchenyi Terv 
keretében a foglalkoztatás b vítését, a 
munkaer -piaci integrációt és az 
alkalmazkodóképesség növelését célzó 
foglalkoztatás-fejlesztési programok 
eredményességének növelése a 
projektmegvalósító szervezetek szakmai 
támogatása, a hálózatosodás 
el segítése, a bevált modellek 
elterjesztése, rendszerszer  alkalmazása, 
intézményesítése, valamint a 
tapasztalatok átadása révén

Nemzetgazdasági Miniszter

ÁFA kompenzáció 0,06
Többlet-kötelezettségvállalás esetén 

tartalék 0,00 0,00 0

n. Prioritás 92,49 66,106 0,00
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Társadalmi Megújulás Operatív Program
Akcióterv 2011 2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
8,70 121,41 0,00 130,11

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ERFA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
72,047 2,32 87,09 46,38 207,837

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése 13,00

A program célja a feln tt magyar lakosság tanulási 
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és 

informatikai tudás fejlesztése révén a feln ttek 
alkalmazkodóképességének javítása. 

Nemzetgazdasági Miniszter

2.1.3. Munkahelyi képzések támogatása 7,80 13,20

A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak szakmai 
képzésén, foglalkoztathatóságának javítása révén 

növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a 
támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik 

tudásának folyamatos fejlesztésére.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.1.6. Újra tanulok 20,10

A program célja, hogy az alacsony iskolai végzettség  
feln ttek (munkanélküliek és foglalkoztatottak egyaránt) 

továbblépjenek képzettség tekintetében. A programban a 
résztvev k egyéni helyzetüknek, szándékuknak, 

képzettségüknek, tudásszintjüknek és a munkaer -piaci 
igényeknek megfelel en sajátíthatnak el versenyképes, a 

munkaer -piaci keresletnek megfelel  ismereteket.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.1.
A szakképzés és a feln ttképzés

min ségének és tartalmának 
fejlesztése

5,57

A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének 
célja, hogy hogy a képzés kibocsátása rugalmasan 

alkalmazkodjon a munkaer -piaci kereslethez, a képzési 
rendszer képes legyen igazodni a folyamatos 

változásokhoz, a foglalkoztathatósághoz szükséges 
kompetenciák kialakításával és fejlesztésével azokat a 
naprakész ismereteket adja át, amire a gazdaság, a 

vállalatok igényt tartanak, és ezzel javuljon a munkaer  
alkalmazkodóképessége.

A többletforrás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési 
és Feln ttképzési Igazgatóság az új szakképzési törvényb l 

fakadó feladatokra való felkészülését szolgálja. 

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.4.
Határon átnyúló együttm ködés a 

szakképzés és a feln ttképzés 
területén

0,90 0,00

A támogatás célja a szak- és feln ttképzés területén 
szerzett magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam 

(els sorban a szomszédos országok) szak- és 
feln ttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint 

munkaügyi központjai számára, a munkaer piac igényeivel 
összhangban olyan képzési programok kidolgozása, 

amelyek hiányoznak, és amelyekre a gazdasági szerepl k 
oldaláról igény jelentkezik. 

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.5.

Szakképz  intézmények 
felkészülésének támogatása a 

rövidebb képzési idej  szakképzés 
bevezetésére

4,5

Az új konstrukció célja az új szakképzési törvény 
bevezetéséb l adódó feladatok teljesítése, a korszer  

képzési struktúra miel bbi stabilizálása és a képzés tartalmi 
megújítása érdekében az új képzési rend egy tanévvel 

korábbi bevezetését vállaló, innovációra kész szakképz  
intézmények támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A gazdaság és a munkaer piac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböz  
szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felel s miniszter
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felel s miniszter

2.2.6
Szakképz  intézmények szakmai 

tanárai és gyakorlati oktatói 
pedagógiai képzése, továbbképzése

1,4

Az új konstrukció célja a szakképzést folytató iskolák 
szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak 

továbbképzésének,  és ezáltal az új törvényi képzettségi 
el írásoknak való megfelelésük támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.7
A duális szakképzési  rendszerhez 

kapcsolódó fejlesztések és 
programok támogatása

11,413

A képzés duális átalakításával összefüggésben a 
fejlesztések f  célja, hogy a támogatott képzési rendszer 
jobban igazodjon a munkaer piac strukturális és tartalmi 
elvárásaihoz, a megvalósítók együttm ködésük révén 

gyakorlatorientált képzések megvalósítása útján javítsák a 
foglalkoztathatóságot.  

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.4 A
Gyakornoki program a 

tanulószerz dés keretében tanult 
pályakezd k támogatására

8,5

A program els dleges célja a közvetlen munkahelyteremtés 
el segítésén túl az iskolai rendszer  képzésben szerzett 

els  szakképesítés hasznosulásának el segítése, a 
pályakezd k korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, 

ezzel a kés bbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.4.B Gyakorlati oktatók továbbképzése a 
szakképzésben 1,2

A konstrukció célja a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek 
biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának 
emelése, valamint a gyakornoki képzésben résztvev  

szakemberek támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.6. Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása 6,94

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá válásának 
el segítése, egyrészt a vállalkozói tudás, vállalkozói 

készségek megszerzésével, fejlesztésével, másrészt a 
vállalkozás elindításához szükséges t kejuttatással, a 

vállalkozások elindítását követ en  tanácsadás és 
mentorálás biztosításával.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.D Szociális gazdaság fejlesztése 15,00

A konstrukció a szociális gazdaság területén m köd  /induló
vállalkozások, szociális szövetkezetek, stb. támogatását 

célozza. A szektor er sítése és növekedése  hosszú távon 
a nyílt-munkaer piaci foglalkoztatást és így a biztosabb 
megélhetést teremti meg a munkanélküliek számára.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.E

Szociális gazdaság és a munkaer -
piaci szolgáltatást nyújtó civil 

szervezetek kapacitásfejlesztését 
célzó programok megvalósításával 
összefügg  szakmai fejlesztések

0,8

A kiemelt projekt célja a TÁMOP-2.4.3.D „Szociális 
gazdaság fejlesztése” cím  konstrukció keretei között 
pályázó szervezetek, továbbá a 2.6.2 "Munkaer -piaci 

szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának 
meger sítése" cím  konstrukció keretein belül kiválasztott 

pályázatok szakmai támogatása, továbbá az ehhez 
kapcsolódó innovációs tevékenységek támogatása. 

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.5.

A munka és a magánélet 
összehangolását segít  intézkedések 

a) Helyi kezdeményezések 
támogatása b) Vállalati/intézményi 

kezdeményezések támogatása

10,4

A konstrukció célja a munka és a magánélet 
összehangolásának el segítése helyi vagy munkahelyi 

kezdeményezések támogatásával, valamint kisgyermekek 
rugalmas, nappali ellátási lehet ségeinek fejlesztésével.

A keretemeléssel részben a meglév  pályázati keretek 
b vülését, részben az egészségügyi intézményekben 
dolgozó kisgyermekes dolgozók munkahelyre történ  

visszatérését segít  szolgáltatások fejlesztését támogatjuk.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.8.
A munkahelyi egészség és biztonság 
fejlesztése, a munkaügyi ellen rzés 

fejlesztése
3,75

A konstrukció célja, hogy fokozza a társadalom, illetve azon 
belül a legérzékenyebb ágazatokban foglalkoztatott 
célcsoportok munkavédelmi tudatosságát, növelje a 

munkavállalók érdekérvényesít  képességét, tudatosítsa 
jogaikat és lehet ségeiket. Kiemelt cél továbbá az, hogy a 
projekt el segítse a vállalkozások, munkáltatók jogkövet  

magatartását a munkahelyi védelem és egészségügy, illetve
a legális foglalkoztatás terén.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.5.3. Gazdasági és társadalmi 
együttm ködés er sítése 3,89

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony m ködésének 
megteremtését célozza, újfajta együttm ködési keretek, 
hálózatok létrehozásának és fejlesztésének, valamint a 

szervezetek kapacitásainak fejlesztésének támogatásával.

Nemzetgazdasági Miniszter
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felel s miniszter

2.6.2.
Munkaer -piaci szolgáltatást nyújtó 

civil szervezetek kapacitásának 
meger sítése

1,60

A támogatás célja a munkaer -piaci szolgáltatásokat nyújtó 
civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 

meger sítése különösen a hátrányos helyzet  térségekben. 
A támogatás a szervezetek bels  kapacitásainak 

er sítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett 
szervezetek által nyújtott szolgáltatások min ségének 

javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez 
való igazodását, szakmai innovációs képességének 

meger södését szolgálja. 

Nemzetgazdasági Miniszter

ÁFA kompenzáció 0,151
Többlet-kötelezettségvállalás esetén 

tartalék 0,00 0,00 0,00

2. Prioritás 8,70 121,414 0,00



A Kormány 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról,
valamint kiemelt projektek nevesítésérõl az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
2011–2013. évi akciótervében és az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében

A Kormány úgy dönt, hogy

1. megállapítja az 1. melléklet szerint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervét,

2. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projekteknek az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az

Államreform Operatív Program kiemelt projektjeiként történõ nevesítését,

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2. pont szerinti kiemelt projektek

támogatási szerzõdéseit megkösse,

4. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról és az

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.)

Korm. határozatot,

5. jóváhagyja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervében nevesített EKOP

3.1.2 „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása” címû kiemelt projekt támogatási

keretösszegének 200 millió forinttal, 943 millió forintra történõ emelését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 90. szám 13397
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
1,00 27,08 0,00 28,08

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 22,84 5,24 0,00 0,00 28,08

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.2.18
Kormányhivatalok m szaki-gazdasági 

integrációja 0,00 1,00 0,00

A kormányhivatalok a projekt eredményeként kormányzatilag támogatott, szabványosított 
illetve egységesített gazdálkodási-pénzügyi, ügyviteli, személyügyi, beszerzési, nyilvántartási, 
informatikai valamint üzemeltetést támogató rendszerekhez csatlakoznak. Egységes 
standardok szerinti, magas biztonsági szinttel rendelkez , korszer  és költségtakarékos 
informatika támogatja a funkcionális feladatokat a kormányhivatalok hálózatában.
A kormányhivatalok m szaki-gazdasági hátterének modernizációja szervezettebbé, 
ellen rizhet bbé és nem utolsó sorban hatékonyabbá teszi a kormányhivatalok 
munkatársainak tevékenységét is.

KIM

1.2.15
E-közigazgatási Szabad Szoftver 

Kompetencia Központ létrehozása 0,20 0,00 0,00

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, el segítve, hogy 
hazánkban jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a 
közigazgatási informatikai rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ els sorban 
bevezetés támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, 
oktatás, illetve elkészíti az ezeket megalapozó dokumentációkat. 

KIM

1.2.14
A hivatalos lapok kiadási folyamatának 

modernizálása 0,10 0,00 0,00

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos 
Értesít ) megjelentetésével összefügg  munkafolyamatok hatékony, egyszer  és biztonságos 
átalakítására, el segítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai 
támogatottságát, koordinációját.

KIM

1.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatások bels  folyamatainak 
megújítására

0,00 2,70 0,00
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az 
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele 
érdekében.

NFM KIM

1.2.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges fejlesztéseket szolgáló 

kiemelt projekt keret

0,00 1,40 0,00
 - Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex m ködését biztosító településrendezési 
tervek digitalizálása

VM
BM

NFM
-

1.2.22
Központi és egyéb közbeszerzési és 

beszerzési folyamatokat támogató ASP 
rendszer

0,00 1,00 0,00

A projekt eredményeképpen ASP jelleggel kialakuló szolgáltatás jön létre, ami:
• a hagyományos beszerzéseknél – a posta kialakítandó új, id höz köthet  kézbesítési szolgál
tatását felhasználva – biztosítja a teljes elektronikus adatcserét,
• az eljárásokhoz szakért k nyilvántartását, véletlenszer  bíráló választást 
(összeférhetetlensé-gi ellen rzéssel), átláthatóan dokumentált eljárást és az utókövetés 
lehet ségét
• az eljárások (benne a bírálatok) utólagos elemzését
• a dinamikus beszerzési technikákat (árlejtés, licit)
• a különböz  katalógus alapú kereskedéseket
• a beszerzési eljárásoknak a védelmi igazgatás igénye szerint kiegészített m ködését 
(min sí-tett szállítók nyilvántartása, azonnali beszerzési mód, kapacitások nyilvántartása vagy 
azzal kapcsolat)
• az eljárásban az e-számla alkalmazását (papír számla a posta kialakítandó szolgáltatásával 
fordítható át elektronikussá)

NFM

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a közigazgatás m ködésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges bels  fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú 
szolgáltatások. Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhet ségét a 2. prioritási tengelyben szerepl  
beavatkozások alapozzák meg. E beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszked  közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett 
beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete

Indikatív forrásallokáció
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2011 2012 2013
A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete

1.2.23
Hibrid kézbesítési és konverziós 

rendszer 0,00 3,25 0,00

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer, 
s azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé 
elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a 
küldeményt hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehet vé válik egy 
papír okmányról hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a 
közigazgatásnak (inverz hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok 
központi bontása, digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

NFM

1.A.3

Kimutatható megtakarítással járó 
központi elektronikus szolgáltatások 

használatára történ  áttérés (HR, 
gazdálkodás, inzérményi m ködtetés, 

iratkezelés)

0,00 1,00 0,00

A pályázat célja a funkcionális szolgáltatások rendszerbe integrálása és ezáltal azok olcsóbb 
m ködtetése. Ilyen szolgáltatások, amelyek igénybevételére való átállást célszer  támogatni:
- a (központi) humánpolitikai szolgáltatás bevezetése
- az intézményi gazdálkodásnál a központi szolgáltatásokra átállás
- az alapvet  intézménym ködtetési szolgáltatásokra átállás (beleértve az alapszint  
irodaautomatizálási környezetet – szövegszerkeszt , levelez  rendszer).

NFM KIM

1.2.20
Határon túli magyarságot szolgáló 

közigazgatási szolgáltatások 
kifejlesztése

0,00 1,00 0,00
A projekt a határon túli magyarság számára fejlesztend  e-közigazgatási szolgáltatások 
forrását teremti meg. KIM

1.2.16
Központi Illetményszámfejtési 

Rendszer 0,00 1,50 0,00
A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik 
meg. A projekt a folyamat illetve az informatikai korszer sítést is magában foglalja. NGM

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai 
rendszerek döntéstámogató 

szerepének és biztonságának 
növelése

0,00 1,50 0,00

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei 
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárm vek vonulását 
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató 
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófat r  képességének növelése, 
mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások 
alkalmazása.  A katasztrófák elleni védekezésben résztvev  védelmi szervezetek er - és 
eszköz adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük 
informatikai támogatása.

BM

1.2.21
Tervezés és jogalkotás informatikai 

támogatása 0,70 0,00 0,00

A projekt célja, hogy a kormányzati tevékenység megújítására vonatkozó – a Nemzeti 
Együttm ködés Programjából következ  – projektek hatékonyságát és eredményeinek 
mérését támogató informatikai rendszer jöjjön létre.
A fejlesztés alapvet en az alábbi részterületekre terjed ki:
- stratégiai tervezés megújításának informatikai támogatása, 
- jogszabályalkotás racionalizálásának, hatásvizsgálatok elkészítésének támogatása,
- civil társadalom bevonását ösztönz  elektronikus megoldások megvalósítása a jogalkotási 
folyamat során,
- a különböz  szint  stratégiai dokumentumokban vállalt célok teljesülésének mérését 
lehet vé tev  monitoring rendszer informatikai hátterének kialakítása,
- minisztériumi feladatkataszter rugalmas kezelését és változásainak nyomon követését 
segít  elektronikus rendszer létrehozása.

KIM

1.1.14
Adigazgatási szakrendszerek 

integrációja 0,00 1,50 0,00
A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A 
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszer sítése, valamint az ellen rzési rendszer 
megújítása, korszer sítése történik meg. 

NGM

1.1.4
Központosított kormányzati informatikai 

rendszer kiterjesztése (KKIR2) 0,00 5,56 0,00

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszer sítését kiterjesszék 
valamennyi felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve 
hogy folytatódjon az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az 
alkalmazás-konszolidáció, melyhez mindenekel tt az alkalmazások felmérése szükséges. 
Ezen túl, a központosított kormányzati informatikai rendszer m ködési környezete, az 
Egységes Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszer sítése is elengedhetetlen, amelybe 
nemcsak az új szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben 
elhelyezése is kiemelt jelent ség .

NFM

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadsági Hatóság 
informatikai infrastruktúrájának 

komplex  fejlesztése 

0,00 0,08 0,00

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet 
betölt  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független és 
ügyfélbarát m ködése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult 
informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések f bb elemei között vannak az optikai 
hálózat kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál 
létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények 
kielégítése.

NFM

1.2.4
Elektronikus Hulladékgazdálkodási 

rendszer 0,00 0,90 0,00

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási 
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely 
teljeskör en biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését. VM
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2011 2012 2013
A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felel s miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete

1.1.12
Komplex mez gazdasági 

kockázatkezelési rendszer 0,00 1,25 0,00

A mez gazdasági termelést érint  id járási és más természeti kockázatok kezelésér l szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény egységes kárfelel sségi rendszert határozott meg az agrárium 
szerepl i részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt 
egy piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrár-
kockázatkezelési rendszer követelményeit teljes kör en kielégít  fejlesztések megvalósítása.

VM

1.2.10
Mez gazdasági és környezeti 

információs rendszer 0,00 1,35 0,00

A mez gazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremt dik az alapja annak, 
hogy egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes 
rendszerbe kerüljön a mez gazdasági ügyfelekre, illetve a mez gazdasági földterületekre 
vonatkozó minden, állami forrásból elérhet  információ. Ez egyrészt a mez gazdasági 
földterületekre vonatkozó f bb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a 
mez gazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkez  f bb információknak az 
összegy jtését jelentené. 

VM

1.1.13
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal szakrendszeri informatikai 
fejlesztése

0,00 0,50 0,00

A projekt célja a megváltozott munkaképesség  személyek rehabilitációját segít  ellátási 
rendszer korszer  és integrált m ködését biztosító, a feladatellátásért felel s államigazgatási 
szervek feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása. EMMI

1.1.15
Felel sen, felkészülten a 

büntetésvégrehajtásban 2. ütem 0,00 0,50 0,00

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-20110-es akciótervben nevesített "Felel sen, 
felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nev  projekt eredményeire építve - tovább 
korszer sítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási
funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszer bbé válnak a 
büntetésvégrehajtás foylamatai és feldatkörei.

BM

1.2.11
Országos támogatás-ellen rzési 

rendszer. 0,00 0,80 0,00

Az országos támogatás-ellen rzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források 
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens 
a jogosulatlan támogatások kisz rését segítené el  (egy egységes támogatás-halmozódás 
ellen rzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfél-
min sítési rendszer bevezetését tenné lehet vé.

NFM

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érint  
jogszabályi változásokból ered  
fejlesztések a Bírósági Integrált 

Informatikai Rendszerben és a Vezet i 
Információs Rendszerben

0,00 0,29 0,00

A projekt f  célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból 
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok m ködésének szempontjából alapvet , 
a napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés 
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan 
kövessék a strukturális változásokat.

KIM

1. Prioritás 1,00 27,08 0,00

1.1.18
Küls  és bels  adatforrások elemzését 
támogató tudásmenedzsment rendszer 

kialakítása
0,00 0,30 0,00

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelend  
és elemzend  adatforrások sz rését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens 
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra. BM

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és 
Ellen rzési Rendszerének kiterjesztése 

(IIER2) és felkészítése a 2014-20-as 
KAP ciklus követelményeinek 

kiszolgálására

0,00 6,00 0,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt 
egy új, rugalmas, teljeskör en elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 
2014-2020-as KAP ciklusra. A fejlesztési fázisok következetes végigvitele az MVH-n 
túlmutató, ágazati szinergiákat teremt  eredményeket is hoz. Az MVH által a társszervek 
számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a mez gazdasági ügyfelek felé az egységes és 
jó színvonalú m ködést nyújtó állam képe teremt dik meg. A különböz  alrendszerek 
háttérbeli összekapcsolása és egységes elvek mentén történ  megjelenése az ügyfelek 
számára egyszer bben átlátható, kevesebb adminisztrációt igényl  folyamatokat, és egyben 
gyorsabb ügyintézést és várhatóan kevesebb hivatali er forrásigényt is jelent.

VM

1.1.8

A gondnokoltak és gondnokaik, a 
támogatott személyek és támogatóik, 
valamint az el zetes jognyilatkozatok 

elektronikus nyilvántartásáról

0,00 0,14 0,00

A projekt els dleges célja, hogy képessé tegye az OBH-t az új Ptk. valamint a módosulandó 
vonatkozó kiegészít  jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépésével 
kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelésre. A jelenlegi nyilvántartási rendszer 
modernizációját indokolja a jogszabály-módosuláson túl a felhasználói elvárásoknak való 
modern megfelelés szükségessége is. 

KIM

1.1.16

Költségvetés tervezési és központi 
költségvetési és 

gazdálkodástámogatási
rendszer

0,00 1,31 0,00
A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból 
megvalósult, illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épül , egységes költségvetés 
tervezési és központi költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.

NGM

1.
Tartalék támogatási 

konstrukciók 0,00 7,75 0,00

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék konstrukciók
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

5,90 21,14 0,00 27,04

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,00 22,14 4,90 0,00 0,00 27,04

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.1.12
ESR – az egységes európai hívószámra 

(112) alapozott Európai Segélyhívó 
Rendszer

5,00 0,00 0,00

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt 
m ködtetve egy, a különböz  veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehet vé tev , a 
készenléti szervek között él  és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási 
keretrendszer kialakítása. 
Az egyetlen hívószámon történ  segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet 
elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára 
történ  gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás 
közvetlenül és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért m ködik, 
valamint m ködésének középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

NFM BM, KIM

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 4,80 0,00

Cél hogy korszer , ügyintézést támogató ügyfél- és ügyintéz barát rendszer jöjjön létre, 
valamint a közigazgatási rendszerek közötti adatkapcsolatok kialakításával egyszer sítsük 
az ügyintézést, az adatok elérését. Az egységes egészként m köd , integrált, 
infokommunikációs eszközök által támogatott ügyfélszolgálatokon az ügyfélt l – 
amennyiben a más hatóságnál nyilvántartott adatainak felhasználásához el zetesen 
hozzájárul  olyan adat ismételten nem kérhet  be, amely más hatóság nyilvántartásában 
szerepel. Olyan kormányzati stratégiát és eljárásrendet kell kidolgozni, amely teljes kör en 
garantálja az állampolgár személyiségi jogainak érvényesülését, ugyanakkor ezen 
hatékony megoldást választók számára képes a szükséges ügyintézési kényelmet 
biztosítani.
Fokozatosan át kell térni a közigazgatáson belül szabványosított, egyszer bben és 
olcsóbban menedzselhet  adatkapcsolati formákra, interoperabilitás megteremtésére.

KIM

2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása 0,90 0,00 0,00

Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és 
er forrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan, 
továbbá az egységes tudásforrásból történ  ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok 
kézzelfoghatóvá tételének eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, 
azok folyamatos monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése, 
valamint teljesítményértékelés és min ségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A 
kialakított rendszer transzparens m ködése lehet vé teszi, hogy a vezet i információs 
rendszeren keresztül a fenntartó szervezet felel sének mindenkor lehet sége legyen 
információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás min ségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer er forrásai lehet séget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási 
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy 
egészben – átvegye, és annak további üzememeltetésér l gondoskodjon. Ezen túl a 
contact center bels  help-desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a 
közigazgatásban dolgozók számára bels  támogatást biztosítson, ezzel segítve a 
közigazgatás egységes ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

KIM

2.1.18
Adózói életúttal kapcsolatos információk 

elérhet vé tétele 0,00 1,00 0,00

A projekt eredményeképpen az ügyfelek számára elérhet vé válik az 'adózói életút' 
megtekintése, követése elektronikus úton. A projetk során továbbá az adózók jobb 
támogatása (az elvárt adózási kényelemnövelés, például tényadatok automatikus 
felkínálása) és a hibák csökkentése (mélyebb ellen rzések lehet vé tétele) érdekében új 
szolgáltatási felület kerül kialakításra.

NGM

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely f  célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított keretrendszerben 
kialakításra kerülnek az EU által elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli, az ügyfeleket leginkább érint  közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény specifikációi, majd ezek alapján 
az érintett szolgáltatási folyamatok elektronizálása.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felel s miniszter
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)Konstrukció 

kódja
Konstrukció neve A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felel s miniszter

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe 

integrált adatkezelés és azonosítás 
megvalósítása

0,00 2,80 0,00

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) kialakítása történik meg, els sorban a 
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az 
alapvet  nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehet vé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb 
követését. Ennek része a még mindig létez  floppys adatszolgáltatások helyett valódi 
monitoringot lehet vé tev  rendszer kialakítása, támaszkodva az e-kézbesítési 
szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) rlapos jelentési megoldásokat, de 
lehet vé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára. 
Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. A projekt célja továbbá az 
egészségügyi reform alapkövének számító Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) 
rendszerhez, a TIOP 2.3.1 és TIOP 2.3.3 konstrukciók által támogatott egészségügyi 
(intézményi és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvet  fontosságú 
adatkezelési és azonosítási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a személyes 
egészségügyi azonosító, Nemzeti Egységes Kártyarendszerben létrehozott szabványokon 
alapuló megoldásának létrehozását, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését 
(egészen az egészségügyi intézményi végponti elfogadóhelyekig), az e-Taj 
funkcionalitásra vonatkozó alkalmazás- és addicionális komponensek kifejlesztését, a 
fenntartó szervezet m ködési folyamatainak újjászervezését mind a központi elszámoló 
intézményeknél, mind az országos szolgáltató egységeknél.

EMMI NFM

2.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre

0,00 2,20 0,00
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés javítása 
az e-közigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése  érdekében. NFM KIM

2.1.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges fejlesztéseket szolgáló 

kiemelt projekt keret

0,00 1,50 0,00 - Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszer sítése VM

2.3.8 Teljeskör  ügyfélazonosítás 0,00 2,15 0,00

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot 
biztosít az ügyfélnek, lehet vé téve az állami költségvetést nem terhel  megoldások 
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskör  ügyfélazonosítási rendszer. Itt 
alapvet en a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön 
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az 
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb 
megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a 
rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) 
azonosítására, kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például 
magasabb biztonsági szint  azonosítás megkövetelése), illetve megenged  rendelkezést 
tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához 
kialakításra kerül (a sz ken vett bels  állami feladatkörre) az állami hitelesítés 
szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében történ  gépi hitelesítésekhez szükséges 
igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi kiadmányozási feladatokhoz 
megfelel  biztonsági szint  aláírási lehet séget tesz lehet vé. A projekt keretében valósul 
meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb kényelmi szint  
azonosítási szolgáltatások kialakítását lehet vé tev ) összerendelési szolgáltatások 
kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását biztosítja.  „A 
bels  piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)” projekt 
részbeni megvalósítása.

KIM NFM, NGM

2.1.16 E-befogadás 0,00 1,00 0,00

Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a valós (technikai) elérésük biztosítása, 
melynek egyik lehet sége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken keresztül történ  
elérés. A projekt a széles tömegek eléréséhez olyan programokat készít, ahol a 
közigazgatás leglényegesebb szolgáltatásait igen egyszer en vehetik igénybe az új 
technikát annyira már nem ismer k, kedvel k, a bonyolultabb kérdésekben pedig szinte 
magától értet d en jutnak az ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra tölthet  
alkalmazást, mind az e-befogadásra dedikált központi szolgáltatásokra, s ezek 
leegyszer sített tájékoztatási hátterének kialakítására is vonatkozik. Természetes 
velejárója a projektnek, hogy a más okból lemaradás veszélyesek (látás, hallás sérült) 
igényeit figyelembe vev  alkalmazásokat is kifejlesztet.

NFM KIM

2.1.20 Postai agóra 0,00 0,50 0,00

A postai agóra egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, 
agrár-, egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. stermel i) engedélyek) támogató projekt, 
ami társadalmi hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A 
nagyvárosokban rendelkezésre álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhet  kell 
tenni a környez  kisebb településeken is. Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt 
néhány helyi intézményben elérhet vé váljanak a legmodernebb technológiák és 
szolgáltatások, miközben ezek a helyi közösségek er södését is szolgálják.

NFM

2.2.1
Kormányzati adatközpont és IT 

értéknövelt szolgáltatások nyújtása 
(Kormányzati felh )

0,00 2,85 0,00

A projekt céljai közt a legfontosabbak, az elavult technológiát és nem megfelel  
üzemeltetési biztonságot adó géptermi kapacitások kiváltása magas színvonalú 
üzemeltetési környezetet és hatékonyabb m ködtetést adó géptermekkel. E cél érdekében 
több helyszínen (2 illetve 4) összesen kb. 600 m2 új adatközponti alapterület jön létre, 
melyek lehet séget biztosítanak új kormányzati rendszerek elhelyezésére, a felh  alapú 
m ködésben érintett szerverpark elhelyezésére, valamint egyes meglév  rossz állapotú 
géptermek kiváltására kés bbi kijelölés alapján. A projekt eredményeképpen olyan 
informatikai számítási kapacitás áll majd rendelkezésére, amely a kés bbi kormányzati 
projektek jelent s részénél a hardver beszerzést szükségtelenné teheti, mivel a központi 
kormányzati felh ben megvalósul az infrastruktúra, mint szolgáltatás (IaaS).

NFM
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2.2.2
Kormányzati hálózatbiztonsági korai 

figyelmeztet  rendszer és szolgáltatás 
kialakítása

0,00 0,50 0,00

A projekt célja, hogy jöjjön létre a Központi Rendszeren egy igényekhez igazítható, a 
hálózatbiztonsági védelmet támogató szolgáltatás, ami lehet vé teszi a kockázatok, 
fenyegetések és események felismerését és jelzését a lehet  legkorábbi szakaszukban, 
valamint támogatást tud biztosítani a védelem szerepl i számára a leghatékonyabb 
intézkedések végrehajtása során. A kialakítandó szolgáltatás lehet séget ad a Központi 
Rendszer teljes hálózatbiztonsági állapotának folyamatos nyomon követésére, illetve az 
egyes részeinek, szegmenseinek vagy csatlakozási pontjainak hálózatbiztonsági 
állapotának felügyeletére.

NFM

2.2.4
Kormányzati intézmények központi 

telephelyein végberendezések 
modernizációja

0,00 1,00 0,00

A projekt célja, hogy a kormányzati- és közigazgatási intézmények 79 központi telephelyén 
81 intézmény, 87 végberendezésének modernizációjával az elérési hálózat aggregált 
sávszélességét minimum 100 Mbps-ra növeljék. A projektben megvalósított fejlesztésekkel 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételének hatékonyságát lehetséges 
javítani, továbbá nagymértékben lehet emelni az intézmények bels - és egymás közti 
kommunikációra igénybe vett szolgáltatásainak min ségét.

NFM

2.2.5

Belügyi, hatósági és közintézményi 
internet-hozzáférést nyújtó szervek 
informatikai végberendezéseinek 

korszer sítése

0,00 0,24 0,00

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által m ködtetett Közháló rendszerben emeltszint  
internet-szolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lév  hálózati berendezéseinek 
cseréjével lehet vé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a 
meghibásodások miatti kies  forgalmi id szakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul 
az intézmények Közháló szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik 
üzemeltethet sége, a saját m ködési hatékonyságuk.

NFM BM, KIM

2.1.22
Intelligens bírósági határozatkeres  

rendszer 0,00 0,60 0,00

A projekt els dleges célja a bírói joggyakorlat egységesítése, a bírák felkészülésre fordított 
idejének csökkentése, a bírósági képzés hatékonyabbá tétele a hasonló döntések 
felkutatásának támogatásával egy intelligens elemz  rendszer kifejlesztésének 
segítségével. A rendszer egy részének nyilvános elérésének biztosításával, a jogkeres  
közönség, a perbeli képvisel k munkája is hatékonyabbá tehet .

KIM

2. Prioritás 5,90 21,14 0,00

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 0,60 0,00

A projekt két f  elemét képez  személyes és elektronikus ügyintézési csatorna 
m ködtetéséhez szükséges informatikai alapinfrastruktúra feladat, valamint az 
ügyfélszolgálati rendszer kialakítása feladat  kapcsán - többek között - az érintett 
munkahelyek darabszámának növekedése, a jogszabályváltozások (pl. Ket), valamint az 
ügyszámok növekedése által okozott többlet feladatok teljesítése.

KIM

2.1.19
Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés 

ügyfélkapcsolati fejlesztése 0,00 1,30 0,00

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A 
létrejöv  rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét 
helyzetük megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt 
eredményeképpen rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról 
való tájékoztatást (elektronikusan vagy papír alapon).

NGM

2.1.8
Digitalizált törvényhozási tudástár 2. 

ütem 0,00 0,45 0,00

Az OGYK 2010 el tti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szint  
metaadatokkal való ellátása; ezek során a történeti országgy lési dokumentumok ülésnap-
szint  elemz -analitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos b vítése a 
könyvtár dokumentumállományából válogatott m vekkel. Terveink szerint a projekt végére 
az olvasók – a DTT projekt els  szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 
4 millió oldal terjedelm  digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a 
megfelel  eszközök, tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói 
közrem ködés. A feladat elvégzésével az ország legnagyobb terjedelm  jogi 
tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár területén egy korszer  digitalizáló m hely és 
oktatóterem kialakítása, amely a projekt befejezése után is képes a könyvtári és más 
parlamenti dokumentumok digitális állományainak folyamatos b vítésére, valamint a 
felhasználók képzésére.

KIM

2.1.21
Élelmiszerlánc-felügyeleti információs 

rendszer 0,00 0,60 0,00

A projekt célja egy átfogó elektronikus bevallási és ellen rzési rendszer kialakítása a 
felügyeleti díj beszedéséhez; a meglév  szakmai informatikai rendszerek továbbfejlesztése 
ahhoz, hogy a még papír alapú nyilvántartásba vételi, ellen rzési tevékenységek is 
elektronikusan elvégezhet k legyenek; valamint szakma specifikus, élelmiszerlánc 
szemlélet  adatgy jtési rendszer bevezetése és VIR továbbfejlesztése.

VM

2.1.9
Törvényhozás Információs rendszer és 

a kapcsolódó weboldal 
továbbfejlesztése

0,00 0,20 0,00

A megvalósítandó rendszer tárgya az Országgy lési Hivatalnak a modern kor igényeinek 
megfelel , az információs társadalom lehet ségeire épít  fejlesztése. A versenyképesség-
növelési cél érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások 
növekv  elvárásaival – az eddigi intézmény-centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a 
szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A hivatali folyamatok 
átszervezésével, egyszer sítésével, majd ezt követ en infokommunikációs eszközökkel 
történ  támogatásával hatékonyabbá válik a Hivatal m ködése. A projektjavaslat magában 
foglalja a hivatal m ködésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az 
infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját.

KIM

2.
Tartalék támogatási 

konstrukciók 0,00 3,15 0,00

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék támogatási konstrukciók
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

0,00 5,55 0,00 5,55

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,00 5,55 0,00 0,00 0,00 5,55

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 2,60 0,00
A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását 
célozza meg, amely lehet vé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és bels  m ködés 
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

NFM KIM, NGM

3.1.5
A Rend rség elektronikus feldolgozó 
rendszerének korszer sítése a KMR 

régióban
0,00 2,00 0,00

A Rend rség elektronikus feldolgozó rendszerének korszer sítése, b vítése, 
átstrukturálása, egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai 
biztonság növelését célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése 
a KMR régióban.

BM

3.1.3
Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 0,95 0,00

Az egyfordulós pályázat célja olyan informatikai fejlesztések végrehajtása a Közép-
Magyarországi Régióban amelyek az operatív programban megfogalmazott beavatkozási 
irányok (Közigazgatási bels  folyamatok megújítása és elektronizálása; Hozzáférést szolgáló
fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

NFM KIM

3. Prioritás 0,00 5,55 0,00

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 0,60 0,00 Az "Önkormányzati ASP központ felállítása" projekt kiegészítése a KMR régión belül. NFM KIM, NGM

3.1.3
Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 1,50 0,00

Többlet forrás biztosítása az egyfordulós pályázathoz, melynek célja olyan informatikai 
fejlesztések végrehajtása a Közép-Magyarországi Régióban amelyek az operatív 
programban megfogalmazott beavatkozási irányok (Közigazgatási bels  folyamatok 
megújítása és elektronizálása; Hozzáférést szolgáló fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

NFM KIM

3.
Tartalék támogatási 

konstrukciók 0,00 2,10 0,00

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék támogatási konstrukciók

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül  a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkit zés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem valósítható meg 
központi, egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás alá es  régióra. Jelen prioritási 
tengely leképezi az 1. és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi régióra.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkez  további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon )

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s miniszter
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Konstrukció 
kódja

Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igényl  neve
Kiemelt projekt 

támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

1.2.18
Kormányhivatalok m szaki-gazdasági 

integrációja
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

1,00

A kormányhivatalok a projekt eredményeként kormányzatilag támogatott, szabványosított 
illetve egységesített gazdálkodási-pénzügyi, ügyviteli, személyügyi, beszerzési, nyilvántartási, 
informatikai valamint üzemeltetést támogató rendszerekhez csatlakoznak. Egységes standardok 
szerinti, magas biztonsági szinttel rendelkez , korszer  és költségtakarékos informatika 
támogatja a funkcionális feladatokat a kormányhivatalok hálózatában.
A kormányhivatalok m szaki-gazdasági hátterének modernizációja szervezettebbé, 
ellen rizhet bbé és nem utolsó sorban hatékonyabbá teszi a kormányhivatalok munkatársainak 
tevékenységét is.

1.2.17/A
Web alapú agrárstatisztikai információs 
rendszer kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Agrárgazdasági Kutató 
Intézet 

0,50

A projekt f  eredménye a megújított, OVMR és Gazdanet gazdaportál összeköttetéssel 
rendelkez , ASIR vonatkozásában az EUROSTAT OSAP statisztikákkal szemben támasztott 
követelményrendszernek és a hatályos jogszabályi el írásoknak megfelel  egységes ASIR/PÁIR 
rendszer. A fejlesztések eredményeképpen csökkennek az adatszolgáltatók terhei, javul és 
felgyorsul a rendszerek közti adatáramlás, célzott módon többletinformáció csatolható vissza az 
adatszolgáltatók, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok számára. A projekt f  célja 
az Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása és egységes, WEB alapú informatikai 
hátterének kialakítása, a papír alapú kérd íveken bonyolított adatgy jtések elektronizálása az 
adatszolgáltatói terhek csökkentése céljából. 

1.2.17/B
Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 

komplex m ködését biztosító 
településrendezési tervek digitalizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Belügyminisztérium 0,90

Az ÉMO célja a távérzékelési adatok segítségével feltárt valós területhasználati folyamatok – 
például az engedély nélküli építkezések – ellen rzése, továbbá a monitoring rendszer 
adatbázisaira és elemzéseire támaszkodva a valós területi folyamatok nyomon követése, a 
tervekben meghatározott területfelhasználási és építési követelmények érvényesülésének 
megfigyelése. A rendszer segítségével az építési tevékenység felülvizsgálata a valós területi 
folyamatok figyelembevételével történhet. 

1.2.22
Központi és egyéb közbeszerzési és beszerzési 

folyamatokat támogató ASP rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Pillér Kft. 1,00

A projekt eredményeképpen ASP jelleggel kialakuló szolgáltatás jön létre, ami:
• a hagyományos beszerzéseknél – a posta kialakítandó új, id höz köthet  kézbesítési szolgál-
tatását felhasználva – biztosítja a teljes elektronikus adatcserét,
• az eljárásokhoz szakért k nyilvántartását, véletlenszer  bíráló választást (összeférhetetlensé-
gi ellen rzéssel), átláthatóan dokumentált eljárást és az utókövetés lehet ségét
• az eljárások (benne a bírálatok) utólagos elemzését
• a dinamikus beszerzési technikákat (árlejtés, licit)
• a különböz  katalógus alapú kereskedéseket
• a beszerzési eljárásoknak a védelmi igazgatás igénye szerint kiegészített m ködését (min sí-
tett szállítók nyilvántartása, azonnali beszerzési mód, kapacitások nyilvántartása vagy azzal 
kapcsolat)
• az eljárásban az e-számla alkalmazását (papír számla a posta kialakítandó szolgáltatásával 
fordítható át elektronikussá)

1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Posta Zrt. 3,25

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer, s 
azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé 
elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a küldeményt 
hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehet vé válik egy papír okmányról 
hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz 
hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok központi bontása, 
digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

1.2.20
Határon túli magyarságot szolgáló 

közigazgatási szolgáltatások kifejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Pillér Kft. 1,00

A projekt a határon túli magyarság számára fejlesztend  e-közigazgatási szolgáltatások 
forrását teremti meg. 

1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer 
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Államkincstár 1,50

A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik 
meg. A projekt a folyamat illetve az informatikai korszer sítést is magában foglalja.

1.1.10
A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek 
döntéstámogató szerepének és biztonságának 

növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 

F igazgatóság
1,50

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei 
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárm vek vonulását 
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató 
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófat r  képességének növelése, 
mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások 
alkalmazása.  A katasztrófák elleni védekezésben résztvev  védelmi szervezetek er - és eszköz 
adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük informatikai 
támogatása.

1.2.21 Tervezés és jogalkotás informatikai támogatása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium
0,70

A projekt célja, hogy a kormányzati tevékenység megújítására vonatkozó – a Nemzeti 
Együttm ködés Programjából következ  – projektek hatékonyságát és eredményeinek mérését 
támogató informatikai rendszer jöjjön létre.
A fejlesztés alapvet en az alábbi részterületekre terjed ki:
- stratégiai tervezés megújításának informatikai támogatása, 
- jogszabályalkotás racionalizálásának, hatásvizsgálatok elkészítésének támogatása,
- civil társadalom bevonását ösztönz  elektronikus megoldások megvalósítása a jogalkotási 
folyamat során,
- a különböz  szint  stratégiai dokumentumokban vállalt célok teljesülésének mérését lehet vé 
tev  monitoring rendszer informatikai hátterének kialakítása,
- minisztériumi feladatkataszter rugalmas kezelését és változásainak nyomon követését segít  
elektronikus rendszer létrehozása.

A kötelez  elemként el írt 12. sz. nyilvánossági elemt l 
(eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 
készítése) a megadott indoklás alapján el lehet tekinteni, 
valamint a támogatási szerz dés megkötéséig szükséges 
bemutatni, hogy a projektgazda milyen szempontok alapján 
döntött a Social szoftver mellett.
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Konstrukció 
kódja

Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igényl  neve
Kiemelt projekt 

támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

1.1.14 Adigazgatási szakrendszerek integrációja
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatala
1,50

A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A 
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszer sítése, valamint az ellen rzési rendszer 
megújítása, korszer sítése történik meg. 

1.1.4
Központosított kormányzati informatikai 

rendszer kiterjesztése (KKIR2)
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
5,56

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszer sítését kiterjesszék 
valamennyi felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve 
hogy folytatódjon az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az 
alkalmazás-konszolidáció, melyhez mindenekel tt az alkalmazások felmérése szükséges. Ezen 
túl, a központosított kormányzati informatikai rendszer m ködési környezete, az Egységes 
Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszer sítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új 
szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt 
jelent ség .

1.1.7
A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadsági Hatóság informatikai 
infrastruktúrájának komplex  fejlesztése 

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadsági 

Hatóság
0,08

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet 
betölt  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független és 
ügyfélbarát m ködése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult 
informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések f bb elemei között vannak az optikai 
hálózat kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál 
létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények kielégítése.

1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Országos 
Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség
0,90

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási 
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely teljeskör en 
biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

1.1.12
Komplex mez gazdasági kockázatkezelési 

rendszer 
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Mez gazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal
1,25

A mez gazdasági termelést érint  id járási és más természeti kockázatok kezelésér l szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény egységes kárfelel sségi rendszert határozott meg az agrárium 
szerepl i részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt egy 
piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrár-kockázatkezelési 
rendszer követelményeit teljes kör en kielégít  fejlesztések megvalósítása.

1.2.10
Mez gazdasági és környezeti információs 

rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Mez gazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal
1,35

A mez gazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremt dik az alapja annak, 
hogy egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes 
rendszerbe kerüljön a mez gazdasági ügyfelekre, illetve a mez gazdasági földterületekre 
vonatkozó minden, állami forrásból elérhet  információ. Ez egyrészt a mez gazdasági 
földterületekre vonatkozó f bb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a 
mez gazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkez  f bb információknak az 
összegy jtését jelentené. 

1.1.13
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakrendszeri informatikai fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal
0,50

A projekt célja a megváltozott munkaképesség  személyek rehabilitációját segít  ellátási 
rendszer korszer  és integrált m ködését biztosító, a feladatellátásért felel s államigazgatási 
szervek feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.

1.1.15
Felel sen, felkészülten a 

büntetésvégrehajtásban 2. ütem
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Belügyminisztérium 0,50

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-20110-es akciótervben nevesített "Felel sen, 
felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nev  projekt eredményeire építve - tovább 
korszer sítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási
funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszer bbé válnak a büntetésvégrehajtás 
foylamatai és feldatkörei.

1.2.11 Országos támogatás-ellen rzési rendszer.
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
0,80

Az országos támogatás-ellen rzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források 
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens a 
jogosulatlan támogatások kisz rését segítené el  (egy egységes támogatás-halmozódás 
ellen rzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfél-
min sítési rendszer bevezetését tenné lehet vé.

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érint  jogszabályi 
változásokból ered  fejlesztések a Bírósági 

Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezet i 
Információs Rendszerben

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos Bírósági Hivatal 0,29

A projekt f  célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból 
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok m ködésének szempontjából alapvet , a 
napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés 
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan 
kövessék a strukturális változásokat.

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis 
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

4,80

Cél hogy korszer , ügyintézést támogató ügyfél- és ügyintéz barát rendszer jöjjön létre, 
valamint a közigazgatási rendszerek közötti adatkapcsolatok kialakításával egyszer sítsük az 
ügyintézést, az adatok elérését. Az egységes egészként m köd , integrált, infokommunikációs 
eszközök által támogatott ügyfélszolgálatokon az ügyfélt l – amennyiben a más hatóságnál 
nyilvántartott adatainak felhasználásához el zetesen hozzájárul  olyan adat ismételten nem 
kérhet  be, amely más hatóság nyilvántartásában szerepel. Olyan kormányzati stratégiát és 
eljárásrendet kell kidolgozni, amely teljes kör en garantálja az állampolgár személyiségi 
jogainak érvényesülését, ugyanakkor ezen hatékony megoldást választók számára képes a 
szükséges ügyintézési kényelmet biztosítani.
Fokozatosan át kell térni a közigazgatáson belül szabványosított, egyszer bben és olcsóbban 
menedzselhet  adatkapcsolati formákra, interoperabilitás megteremtésére.

2.1.18
Adózói életúttal kapcsolatos információk 

elérhet vé tétele
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatala
1,00

A projekt eredményeképpen az ügyfelek számára elérhet vé válik az 'adózói életút' 
megtekintése, követése elektronikus úton. A projetk során továbbá az adózók jobb támogatása 
(az elvárt adózási kényelemnövelés, például tényadatok automatikus felkínálása) és a hibák 
csökkentése (mélyebb ellen rzések lehet vé tétele) érdekében új szolgáltatási felület kerül 
kialakításra.
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Konstrukció 
kódja

Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igényl  neve
Kiemelt projekt 

támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe 

integrált adatkezelés és azonosítás 
megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár

2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) kialakítása történik meg, els sorban a 
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvet  
nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehet vé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb 
követését. Ennek része a még mindig létez  floppys adatszolgáltatások helyett valódi 
monitoringot lehet vé tev  rendszer kialakítása, támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására, 
felhasználva a (részben megújuló) rlapos jelentési megoldásokat, de lehet vé téve a gépi 
adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára. Része egy új szolgáltatói 
információs rendszer kialakítása is. A projekt célja továbbá az egészségügyi reform 
alapkövének számító Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) 
rendszerhez, a TIOP 2.3.1 és TIOP 2.3.3 konstrukciók által támogatott egészségügyi 
(intézményi és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvet  fontosságú 
adatkezelési és azonosítási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a személyes 
egészségügyi azonosító, Nemzeti Egységes Kártyarendszerben létrehozott szabványokon 
alapuló megoldásának létrehozását, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését (egészen az 
egészségügyi intézményi végponti elfogadóhelyekig), az e-Taj funkcionalitásra vonatkozó 
alkalmazás- és addicionális komponensek kifejlesztését, a fenntartó szervezet m ködési 
folyamatainak újjászervezését mind a központi elszámoló intézményeknél, mind az országos 
szolgáltató egységeknél.

2.1.17/A
 Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú 

átalakítása és ahhoz szükséges korszer sítése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program Földmérési és Távérzékelési 
Intézet

1,50

A projekt komplexitása és sajátossága, hogy egy teljes, országos intézmény-hálózatot 141 
földhivatalt érint, amelyben a korszer sítési folyamatot egységesen, egy id ben kell 
végrehajtani a napi m ködés biztosítása mellett.
A földhivatali folyamatok korszer sítése keretében a digitalizálandó adatkörökkel kapcsolatos 
földhivatali folyamatok (pl. keresés az adatokban, másolatok nyújtása ügyfeleknek) áttekintése 
és átalakítása történik meg annak érdekében, hogy a projekt eredményeképp az adatok 
elektronikus formában, központi adatbázisból elérhet k legyenek. Adott esetben ez jelentheti új 
folyamat kialakítását is (azaz nemcsak meglév  módosítást), amennyiben ezen túl olyan 
adatokat is tudnak majd a földhivatalok szolgáltatni, amiket eddig – praktikusan az adatok 
relatív „hozzáférhetetlensége” miatt - nem. A projekt keretében megvalósuló szolgáltatások a 
rendelkezésre álló központilag nyújtott szolgáltatások alkalmazásával érhet k el, vagyis a 
kormányzati azonosítási rendszeren keresztül e-fizetéssel. A szolgáltatások egy része az 
ügyfelek számára ingyenesen, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére köteles szolgáltatások 
pedig elektronikus fizetés alkalmazásával vehet k igénybe. 

A támogatás feltétele, hogy a jöv ben papíron beérkez  
iratok teljeskör  elektronizálását a projektgazda a 
fenntartási id szakban folyamatosan elvégezze és vállaja a 
megadott költségkereten belül annak országos 
kiterjesztését. Továbbá a támogatási szerz dés megkötéséig 
a költségvetés részletezésben a fenntartási költségek között 
a szoftver támogatásának költségét a projektgazdának 
szerepeltetnie kell, valamint a megvalósíthatósági 
tanulmányt a projektgazdának ki kell egészítenie azzal, hogy 
bemutatja, hogy a megvalósítandó rendszer hogyan felel 
meg a hatályos jogszabályoknak (KET, VHR-ek), illetve 
vállalja, hogy a fenntartási id szakban biztosítja a változó 
jogszabályi környezetnek való megfeleltetést.

2.3.8 Teljeskör  ügyfélazonosítás
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

2,15

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot 
biztosít az ügyfélnek, lehet vé téve az állami költségvetést nem terhel  megoldások 
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskör  ügyfélazonosítási rendszer. Itt 
alapvet en a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön 
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az 
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait 
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés 
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására, 
kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági 
szint  azonosítás megkövetelése), illetve megenged  rendelkezést tehet (például normál e-mail 
kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a sz ken vett bels  
állami feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében történ  gépi
hitelesítésekhez szükséges igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi 
kiadmányozási feladatokhoz megfelel  biztonsági szint  aláírási lehet séget tesz lehet vé. A 
projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb 
kényelmi szint  azonosítási szolgáltatások kialakítását lehet vé tev ) összerendelési 
szolgáltatások kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását 
biztosítja.  „A bels  piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)” 
projekt részbeni megvalósítása.

2.1.16 E-befogadás
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Pillér Kft. 1,00

Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a valós (technikai) elérésük biztosítása, 
melynek egyik lehet sége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken keresztül történ  elérés. A 
projekt a széles tömegek eléréséhez olyan programokat készít, ahol a közigazgatás 
leglényegesebb szolgáltatásait igen egyszer en vehetik igénybe az új technikát annyira már 
nem ismer k, kedvel k, a bonyolultabb kérdésekben pedig szinte magától értet d en jutnak az 
ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra tölthet  alkalmazást, mind az e-befogadásra 
dedikált központi szolgáltatásokra, s ezek leegyszer sített tájékoztatási hátterének 
kialakítására is vonatkozik. Természetes velejárója a projektnek, hogy a más okból lemaradás 
veszélyesek (látás, hallás sérült) igényeit figyelembe vev  alkalmazásokat is kifejlesztet.

2.1.20 Postai agóra
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Posta Zrt. 0,50

A postai agóra egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár-, 
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. stermel i) engedélyek) támogató projekt, ami 
társadalmi hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban 
rendelkezésre álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhet  kell tenni a környez  kisebb 
településeken is. Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány helyi intézményben 
elérhet vé váljanak a legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben ezek a helyi 
közösségek er södését is szolgálják.
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Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igényl  neve
Kiemelt projekt 

támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

2.2.1
Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt 
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felh )

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

2,85

A projekt céljai közt a legfontosabbak, az elavult technológiát és nem megfelel  üzemeltetési 
biztonságot adó géptermi kapacitások kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet és 
hatékonyabb m ködtetést adó géptermekkel. E cél érdekében több helyszínen (2 illetve 4) 
összesen kb. 600 m2 új adatközponti alapterület jön létre, melyek lehet séget biztosítanak új 
kormányzati rendszerek elhelyezésére, a felh  alapú m ködésben érintett szerverpark 
elhelyezésére, valamint egyes meglév  rossz állapotú géptermek kiváltására kés bbi kijelölés 
alapján. A projekt eredményeképpen olyan informatikai számítási kapacitás áll majd 
rendelkezésére, amely a kés bbi kormányzati projektek jelent s részénél a hardver beszerzést 
szükségtelenné teheti, mivel a központi kormányzati felh ben megvalósul az infrastruktúra, 
mint szolgáltatás (IaaS).

2.2.2
Kormányzati hálózatbiztonsági korai 

figyelmeztet  rendszer és szolgáltatás 
kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

0,50

A projekt célja, hogy jöjjön létre a Központi Rendszeren egy igényekhez igazítható, a 
hálózatbiztonsági védelmet támogató szolgáltatás, ami lehet vé teszi a kockázatok, 
fenyegetések és események felismerését és jelzését a lehet  legkorábbi szakaszukban, 
valamint támogatást tud biztosítani a védelem szerepl i számára a leghatékonyabb 
intézkedések végrehajtása során. A kialakítandó szolgáltatás lehet séget ad a Központi 
Rendszer teljes hálózatbiztonsági állapotának folyamatos nyomon követésére, illetve az egyes 
részeinek, szegmenseinek vagy csatlakozási pontjainak hálózatbiztonsági állapotának 
felügyeletére.

2.2.4
Kormányzati intézmények központi telephelyein 

végberendezések modernizációja
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
1,00

A projekt célja, hogy a kormányzati- és közigazgatási intézmények 79 központi telephelyén 81 
intézmény, 87 végberendezésének modernizációjával az elérési hálózat aggregált 
sávszélességét minimum 100 Mbps-ra növeljék. A projektben megvalósított fejlesztésekkel az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételének hatékonyságát lehetséges javítani, 
továbbá nagymértékben lehet emelni az intézmények bels - és egymás közti kommunikációra 
igénybe vett szolgáltatásainak min ségét.

2.2.5
Belügyi, hatósági és közintézményi internet-

hozzáférést nyújtó szervek informatikai 
végberendezéseinek korszer sítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.

0,24

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által m ködtetett Közháló rendszerben emeltszint  internet-
szolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lév  hálózati berendezéseinek cseréjével 
lehet vé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a meghibásodások miatti 
kies  forgalmi id szakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló 
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethet sége, a saját m ködési 
hatékonyságuk.

2.1.22 Intelligens bírósági határozatkeres  rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium
0,60

A projekt els dleges célja a bírói joggyakorlat egységesítése, a bírák felkészülésre fordított 
idejének csökkentése, a bírósági képzés hatékonyabbá tétele a hasonló döntések 
felkutatásának támogatásával egy intelligens elemz  rendszer kifejlesztésének segítségével. A 
rendszer egy részének nyilvános elérésének biztosításával, a jogkeres  közönség, a perbeli 
képvisel k munkája is hatékonyabbá tehet .

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
2,60

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását 
célozza meg, amely lehet vé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és bels  m ködés 
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

3.1.5
A Rend rség elektronikus feldolgozó 

rendszerének korszer sítése a KMR régióban.
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Belügyminisztérium 
Országos Rend r-

f kapitányság 
2,00

A Rend rség elektronikus feldolgozó rendszerének korszer sítése, b vítése, átstrukturálása, 
egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését 
célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR régióban.

1 1 16
Esélyegyenl ség-elv  fejlesztés-politika 

kapacitásának biztosítása 
Államreform Operatív Program

Türr István Képz  és Kutató 
Intézet

0,80

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek támogatásával 
a helyi tisztvisel k megfelel  felkészültséget és ismereteket szereznek az esélyegyenl ségi 
programok létrehozásához és végrehajtásához. Ezáltal a településeken él , jelenleg hátrányos 
helyzet  állampolgárok számára helyben elérhet k lesznek azok a szolgáltatások, melyek által 
hátrányos helyzetük mérsékl dik.



A Kormány 1237/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–13-as akciótervének 2. prioritása keretében
a vízminõség javítást szolgáló konstrukciók javára történõ forrásátcsoportosításról

A Kormány úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerint

1. a Környezet és Energia Operatív Program 2011–13-as akciótervében

a) a 2.2.1/B. Komplex vízvédelmi beruházások – Duna-Tiszaközi Homokhátság címû konstrukció keretösszegét

6 640 383 984 Ft,

b) a 2.2.2. VKI monitoring címû konstrukció keretösszegét 1 147 809 067 Ft,

c) a 2.5.0/B Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése címû konstrukció keretösszegét

1 400 000 000 Ft

összeggel csökkenti,

2. jóváhagyja az 1. pont alapján felszabaduló 9 188 193 051 Ft összegû keretbõl

a) a 2.3.0 A települési szilárd hulladéklerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése címû

konstrukcióra 7 219 105 254 Ft,

b) a 2.1.1. Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések címû konstrukcióra 1 969 087 797 Ft

összeg átcsoportosítását.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1237/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz

Operatív Program Meghirdetett konstrukció
Átcsoportosított

forrás (Mrd Ft)
Keretemeléssel érintett konstrukció

Kódja
Meghirdetett keret

(Mrd Ft) *
Kódja

Korábbi akciótervi
keret (Mrd Ft) *

Módosítás utáni
keret (Mrd Ft)

KEOP 2.2.1/B 6,64 6,64 2.1.1 31,44 33,41

Operatív Program Meg nem hirdetett konstrukció
Átcsoportosított

forrás (Mrd Ft)
Keretemeléssel érintett konstrukció

Kódja
Meg nem hirdetett

keret (Mrd Ft) *
Kódja

Korábbi akciótervi
keret (Mrd Ft) *

Módosítás utáni
keret (Mrd Ft)

KEOP 2.5.0/B 1,46 1,4 2.3.0 17,61 24,83

KEOP 2.2.2 1,31 1,15

* Konstrukció még le nem kötött kerete.
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A Kormány 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” címû
kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítésérõl

A Kormány úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû

projektjavaslatot,

2. elfogadja a 2. melléklet szerinti TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 projekt kiemelt projektként történõ nevesítését,

és hozzájárul ahhoz, hogy a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Kiemelt projekt

támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei

(amennyiben releváns)

TÁMOP
2.1.2-12/1-
2012-0001

Idegen nyelvi
és informatikai
kompetenciák
fejlesztése

Wekerle Sándor Alapkezelõ,
konzorciumi partnerségben
az NT Nemzetközi
Technológiai Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel

12,49
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete
13 Mrd Ft)

A program célja a felnõtt magyar lakosság tanulási
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és
informatikai tudás fejlesztése révén a felnõttek
alkalmazkodóképességének javítása.

2. melléklet az 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozathoz

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése Támogatást igénylõ neve
Kiemelt projekt

támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei

(amennyiben releváns)

TÁMOP
2.1.2-12/1-
2012-0001

Idegen nyelvi és
informatikai
kompetenciák
fejlesztése

Wekerle Sándor Alapkezelõ,
konzorciumi partnerségben
az NT Nemzetközi
Technológiai Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel

12,49
(a konstrukció teljes

akciótervi kerete
13 Mrd Ft)

A program célja a felnõtt magyar lakosság tanulási
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és
informatikai tudás fejlesztése révén a felnõttek
alkalmazkodóképességének javítása.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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