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III. Kormányrendeletek

A Kormány 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 8. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok  
2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén

 A B

1. Év Szorzószám

2. 1950. 238,255

3. 1951. 223,117

4. 1952. 175,584

5. 1953. 165,340

6. 1954. 150,969

7. 1955. 143,588

8. 1956. 132,734

9. 1957. 113,999

10. 1958. 111,482

11. 1959. 106,907

12. 1960. 104,419

13. 1961. 103,021

14. 1962. 100,521

15. 1963. 96,729

16. 1964. 93,645

17. 1965. 93,320

18. 1966. 88,903

19. 1967. 86,153

20. 1968. 84,353
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21. 1969. 80,849

22. 1970. 75,875

23. 1971. 72,538

24. 1972. 68,821

25. 1973. 64,139

26. 1974. 59,554

27. 1975. 55,866

28. 1976. 53,308

29. 1977. 49,589

30. 1978. 45,915

31. 1979. 43,646

32. 1980. 41,292

33. 1981. 38,772

34. 1982. 36,406

35. 1983. 34,838

36. 1984. 31,077

37. 1985. 28,433

38. 1986. 26,376

39. 1987. 24,287

40. 1988. 22,119

41. 1989. 18,922

42. 1990. 15,561

43. 1991. 12,399

44. 1992. 10,222

45. 1993. 8,685

46. 1994. 6,822

47. 1995. 6,059

48. 1996. 5,161

49. 1997. 4,159

50. 1998. 3,512

51. 1999. 3,116

52. 2000. 2,798

53. 2001. 2,408

54. 2002. 2,013

55. 2003. 1,761

56. 2004. 1,666

57. 2005. 1,513

58. 2006. 1,406

59. 2007. 1,365

60. 2008. 1,276

61. 2009. 1,254

62. 2010. 1,174

63. 2011. 1,103

64. 2012. 1,080

65. 2013. 1,030
               ”
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2. melléklet az 58/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 
2015. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő 
– a Tny. 22/A. § szerinti – nyugdíjnövelés esetén

 A B

1. Év Szorzószám

2. 2011. 1,115

3. 2012. 1,065

4. 2013. 1,030
               ”

A Kormány 59/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, 
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami 
adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (29)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az  egészségbiztosítási szerv, a  rehabilitációs 
hatóság, az  állami foglalkoztatási szerv és a  munkaügyi hatóság részére az  állami adóhatóság által teljesített 
adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a  következő 
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § Az  állami adóhatóság átadja a  rehabilitációs hatóság részére – a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásai folyósításának, a  részükre nyújtott rehabilitációs szolgáltatások biztosításának és azokhoz 
kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából – az  Art. 31.  § (2)  bekezdése szerint, az  Art. 
52.  §  (4)  bekezdésében meghatározott bevallásra kötelezett és a  mezőgazdasági őstermelő által bevallott adatok 
közül:
a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,
b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,
c) azon magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve a  titulust is), nemét, állampolgárságát, 
adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély 
nyugdíjas státuszát,
f ) a  pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a  levont pénzbeli 
egészségbiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,
g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher 
– a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, 
és a  foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései 
szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.”



2916 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 38. szám 

2. §  A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  állami adóhatóság az  egészségbiztosítási szerv részére a  biztosítotti nyilvántartás vezetése érdekében 
haladéktalanul elektronikus úton – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának megjelölésével – átadja 
a kisadózó vállalkozások Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentéseinek adattartalma alapján
a) a főállású kisadózó természetes személyazonosító adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) az arra vonatkozó tényadatot, hogy
ba) a kisadózó magánszemély biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön létre, és
bb) a kisadózó adóalanyisága megszűnt, illetve
c) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot.”

3. §  A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § A 2. § és a 2/A. § szerinti adatszolgáltatást az állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.”

4. §  A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § Az  adóhatóság a  2015. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, a  2014. december 31-én hatályos 
1.  §  d)  és  j)  pontja, 2.  § f ) és k)  pontja, valamint 3.  § j)  pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét 
a 2014. december 31-én hatályos rendelkezések szerint teljesíti.”

5. §  A Rendelet
a) 1.  §-ában az „adóhatóság átadja” szövegrész helyébe az „adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja” 

szöveg,
b) 1. § a) pontjában a „számát,” szövegrész helyébe a „számát, jogelődjének adóazonosító számát,” szöveg,
c) 1.  § b)  pontjában az  „állampolgárságát,” szövegrész helyébe az  „állampolgárságát, adóazonosító jelét, 

társadalombiztosítási azonosító jelét,” szöveg,
d) 1.  § c)  pontjában a  „részesül-e, továbbá az  arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,” szövegrész 

helyébe a „részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességét,” szöveg,
e) 1. § e) pontjában az „összegét, és a” szövegrész helyébe az „összegét, a” szöveg, a „nyugdíjjárulék összegét,” 

szövegrész helyébe a  „nyugdíjjárulék összegét, és a  levonás elmaradásának okát, valamint családi 
járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,” szöveg,

f ) 1. § h) pontjában az „okát,” szövegrész helyébe az „okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele 
esetén annak összegét,” szöveg,

g) 1. § n) pontjában a „munkabér” szövegrészek helyébe a „munkabér és közteher” szöveg,
h) 2.  § a)  pontjában a  „számát,” szövegrész helyébe a  „számát, valamint annak tényét, hogy rendelkezik-e 

telephellyel,” szöveg,
i) 2. § c) pontjában az „állampolgárságát,” szövegrész helyébe az „állampolgárságát, adóazonosító jelét,” szöveg,
j) 2.  § g)  pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, a  levonás elmaradásának okát, valamint 

családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,” szöveg,
k) 2. § q) pontjában a „munkabér” szövegrészek helyébe a „munkabér és közteher” szöveg,
l) 3. § c) pontjában az „állampolgárságát,” szövegrész helyébe az „állampolgárságát, adóazonosító jelét,” szöveg,
m) 3. § f ) pontjában az „összegét,” szövegrész helyébe az „összegét, a levont nyugdíjjárulék összegét és a levonás 

elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,” szöveg,
n) 3.  § g)  pontjában az „alapját,” szövegrész helyébe az „alapját, levont összegét és a  levonás elmaradásának 

okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,” szöveg,
o) 3. § l) pontjában a „munkabér” szövegrészek helyébe a „munkabér és közteher” szöveg,
p) 3. § m) pontjában az „alapját” szövegrész helyébe az „alapját és levont összegét” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § d) pontja,
b) 1. § f ) pontja,
c) 1. § j) pontjában az „a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,” szövegrész,
d) 2. §-ában az „és a rehabilitációs hatóság” szövegrész,
e) 2. § f ) pontja,
f ) 2. § h) pontja,
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g) 2. § k) pontjában az „a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,” szövegrész,
h) 3. § h) pontja,
i) 3. § j) pontjában az „a korkedvezményre jogosító munkakör tartamát,” szövegrész,
j) 7. § (2) bekezdésében a „minden év december 31-ig” szövegrész.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 3. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek 
részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1.  négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy: a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény szerint legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy – ideértve a gyermekvédelmi 
nevelőszülőt;

2.  mozgásában korlátozott személy: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. 
(XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján parkolási igazolvánnyal rendelkező személy;

3.  hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozó;
4.  útdíjrendelet: az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet;
5.  útdíjfizetési kompenzáció: a  jogosult által az  útdíjrendelet szerinti D2 díjkategória alapján megfizetett 

úthasználati díj e rendeletben meghatározott részének a jogosultság igazolását követően a jogosult részére 
utólagos kifizetés formájában történő visszatérítése.

2. § (1) E rendelet alapján útdíjfizetési kompenzációra jogosult az útdíjrendelet szerinti D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 
3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, ha e rendelet alapján
a) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személynek,
b) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának,
c) mozgásában korlátozott személynek vagy
d) mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának minősül
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: jogosult].

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek a D2 díjkategória alapján fizetendő használati díj megfizetésekor 
kell fennállnia.

 (3) A jogosult
a) azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után, és
b) csak a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira tekintettel 
vehet igénybe útdíjfizetési kompenzációt.
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3. § (1) Az  útdíjfizetési kompenzációt a  járási (fővárosi kerületi) hivatalnál, vagy személyesen kormányablaknál vagy 
okmányirodánál lehet kérelmezni (a továbbiakban: kérelem).

 (2) A kérelmet
a) a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy az 1. mellékletben,
b) a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy hozzátartozója a 2. mellékletben,
c) a mozgásában korlátozott személy a 3. mellékletben,
d) a mozgásában korlátozott személy hozzátartozója a 4. mellékletben
meghatározott adattartalommal nyújtja be.

 (3) A  kérelemhez mellékelni kell a  vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát. 
Mobiltelefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a  vásárlást nyugtázó értesítés alapján 
kitöltött, az 5. mellékletben meghatározott nyilatkozatot kell mellékelni.

4. § (1) A  benyújtott kérelmet a  benyújtást követő 3 munkanapon belül a  jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) kell továbbítani.

 (2) A  kérelemről a  fővárosi és megyei kormányhivatal dönt. Ha a  fővárosi és megyei kormányhivatal nyilvántartása 
a  négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy tekintetében a  családi pótlékra vonatkozóan nem 
tartalmaz adatot, a  kormányhivatal a  családi pótlékra való jogosultság igazolása céljából megkeresi az  Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot.

 (3) A 3. § (3) bekezdésben meghatározott értesítés, ellenőrző szelvény vagy az 5. melléklet szerinti nyilatkozat hiányában, vagy 
az 5. melléklet szerinti nyilatkozat hiányos adattartalommal történő benyújtása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal 
megkeresi a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.), amely a gépjármű államjelzése, forgalmi 
rendszáma és a jogosult által megjelölt időszak vonatkozásában a megkeresés beérkezését követő 10 munkanapon belül 
igazolja, hogy a  kérelemben foglaltaknak megfelelően a  jogosultság megváltásra került. Amennyiben a  kérelemben 
foglaltaknak megfelelő jogosultság nincs a NÚSZ Zrt. által nyilvántartva, a kérelmet el kell utasítani.

5. §  Az e rendelet szerinti eljárásban a fellebbezés elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság jogosult.

6. § (1) A Magyar Államkincstár – az útdíjfizetési kompenzáció folyósítása érdekében – a fővárosi és megyei kormányhivatal 
részére elkülönített számlát vezet.

 (2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  útdíjfizetési kompenzációt megállapító döntéseket – a  tárgyhót követő 
hónap 10-éig – összesítve továbbítja a Magyar Államkincstárnak.

 (3) Az  útdíjfizetési kompenzáció mértéke az  útdíjrendeletben meghatározott, ugyanazon heti, havi és megyei 
úthasználati jogosultság tekintetében a D2 és D1 díjkategória alapján fizetendő használati díjak különbözete.

 (4) A (2) bekezdés szerinti összesítés alapján a Magyar Államkincstár a fővárosi és megyei kormányhivatal elkülönített 
számláján rendelkezésre bocsájtja az útdíjfizetési kompenzáció összegét.

 (5) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  kérelem elfogadása esetén a  kérelem benyújtását követő 60 napon belül 
gondoskodik az útdíjfizetési kompenzáció kifizetéséről.

2. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  útdíjfizetési kompenzációt 2016. január 31-éig – a  2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott 

úthasználati jogosultság tekintetében – lehet kérelmezni.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a 4/B. §-t követően a következő alcímmel 
és 4/C. §-sal egészül ki:
„A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a  mozgásukban korlátozott személyek részére 
nyújtott útdíjfizetési kompenzáció megállapítása tekintetében eljáró másodfokú hatóság kijelölése
4/C.  § (1) A  négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a  mozgásukban korlátozott személyek részére 
nyújtott útdíjfizetési kompenzáció megállapítása érdekében indított eljárásban másodfokú hatóságként a Kormány 
a Hatóságot jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Központ jár el.”
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4. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 142. ponttal egészül ki:
„142. Útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy esetén)

 1.  A kérelmező személy adatai:
Családi és utóneve:  ................................................................................................................................................................................................
Születési neve:  .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:  ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ........... irányítószám ......................................... település .......................... utca/út/tér ........ házszám ..... lépcsőház ...... 
emelet, …….. ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ): ......................................................................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):  ............................................................................................................................

 2.  A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem: ...............................................................................
 3.  Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama: ........................................................................................................
 4.  Nyilatkozat

Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
o postai úton kérem.
o bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: ……… Számlaszám: ……………………………………………………………..

Hozzájárulok, hogy a  hatóság a  kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, 
valamint ahhoz, hogy a  nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az  adatot kezelő Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot és Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása

  .............................................................................................................. 
  a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása1

1 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
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2. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy hozzátartozója esetén)

 1.  A kérelmező személy adatai:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ........... irányítószám ..................................... település ................................. utca/út/tér ........... házszám ........ lépcsőház 
...... emelet, …….. ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ...........................................................................................

 2.  A négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személy adatai, akire tekintettel a kompenzációt igénylem:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ........... irányítószám ...................................... település .................................. utca/út/tér ............. házszám ..... lépcsőház 
...... emelet, …….. ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):......................................................................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ............................................................................................................................

 3.  A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem: ..............................................................................
 4.  Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama:  ......................................................................................................
 5.  Nyilatkozat

Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
o postai úton kérem.
o bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: .......................... Számlaszám: …………………………………………………………………..

Hozzájárulok, hogy a  hatóság a  kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, 
valamint ahhoz, hogy a  nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az  adatot kezelő Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot és Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a 2. pontban 
meghatározott személlyel azonos lakcímen élek, és az alábbi kapcsolatban állok (a megfelelő rész aláhúzandó):
– házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy 
nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, vagy 
testvér házastársa.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása

  ……………………………………………… 
  a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása2

2 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
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3. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(mozgásában korlátozott személy esetén)

 1.  A kérelmező személyi adatai:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ................ irányítószám ....................................... település .................................................. utca/út/tér ........ házszám ..... 
lépcsőház ...... emelet, …….. ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ............................................................................................................................

 2.  A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem: ...............................................................................
 3.  Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama: ........................................................................................................
 4.  A parkolási igazolvány száma: ............................................................................................................................................................................
 5.  Nyilatkozat

Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
o postai úton kérem.
o bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: ............................................................................ Számlaszám:  ...........................................................................

Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, valamint 
ahhoz, hogy a  nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az  adatot kezelő Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása

  ……………………………………………… 
  a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása3

3 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
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4. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az útdíjfizetési kompenzáció iránti kérelem adattartalma
(mozgásában korlátozott személy hozzátartozója esetén)

 1.  A kérelmező személyi adatai:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ................. irányítószám .............................................. település ................................................................. utca/út/tér ........ 
házszám ............. lépcsőház ...... emelet, …….. ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ............................................................................................................................

 2.  A mozgásában korlátozott személy adatai:
Családi és utóneve: ................................................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................................................................................
Lakcíme: ................ irányítószám ............................................. település ................................. utca/út/tér ........ házszám ............. 
lépcsőház ...... emelet, …….. ajtó
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni): ............................................................................................................................

 3.  A gépjármű forgalmi rendszáma, amelyre tekintettel a kompenzációt kérem: ..............................................................................
 4.  Úthasználati jogosultság érvényességének kezdete, időtartama:  ......................................................................................................
 5.  A parkolási igazolvány száma:  ..........................................................................................................................................................................
 6.  Nyilatkozat

Az útdíjfizetési kompenzáció folyósítását
o postai úton kérem.
o bankszámlára átutalással kérem.
Számlavezető bank neve: ................................................................................ Számlaszám:  .......................................................................

Hozzájárulok, hogy a hatóság a kérelem elbírálásához szükséges adataimat nyilvántartásában ellenőrizze, valamint 
ahhoz, hogy a  nyilvántartásában nem szereplő adat igazolása érdekében az  adatot kezelő Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.-t megkeresse. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett 
adatok a  valóságnak megfelelnek, a  2.  pontban meghatározott személlyel azonos lakcímen élek, és az  alábbi 
kapcsolatban állok (a megfelelő rész aláhúzandó):
– házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- vagy 
nevelőszülő, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli rokona vagy testvére, vagy 
testvér házastársa.

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása

  ……………………………………………… 
  a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása4

4 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
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5. melléklet a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat az úthasználati jogosultság mobiltelefonnal történő vásárlását nyugtázó értesítés 
adattartalmáról

Alulírott  ......................................................................................................................................................................................................................
anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje:  .............................................................................................................................................................................................
nyilatkozom, hogy a  mobiltelefonnal – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlást nyugtázó értesítés az  alábbi 
adatokat tartalmazza:
a) forgalmi rendszám, felségjel: .................................................................................................................................................................
b) díjkategória, érvényességi időtartam: ...............................................................................................................................................
c) a jogosultság érvényességének záró időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva:
........................................................................................................................................................................................................................................
d) a jogosultság egyedi azonosító száma: .............................................................................................................................................

Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap

  ....................................................... 
  a kérelmező aláírása

  ……………………………………………… 
  a személyes megjelenésében akadályozott jogosult által  
  meghatalmazott személy aláírása5

5 Meghatalmazott személy esetén a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Kormány 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési 
eljárással összefüggő módosításáról

A Kormány
az 1.  § és az  5.  § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 2–4. § és a 6–8. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés 
e) pontjában,
a 9–11. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

2. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló  
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  törvényességi felügyeleti eszközök közül – a  (3)  bekezdésben és 
a 15. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza.”

3. §  Az R1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatalnak az  érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására 
vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács – amennyiben a megkeresés 
más határidőt nem tartalmaz – a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát a polgármester, illetve a társulási tanács elnöke 
köteles a döntést követő 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatallal ismertetni.”

4. §  Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A törvényességi felügyeleti eljárás során és az Mötv. 133. § (2) bekezdése szerinti javaslattétel esetén az írásbeli 
kapcsolattartás – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – jogszabályban meghatározott informatikai 
rendszerbe (a továbbiakban: informatikai rendszer) történő feltöltés útján valósul meg. Az  információkérés és 
a  szakmai segítségnyújtás során az  írásbeli kapcsolattartás papír alapon, elektronikus úton vagy az  informatikai 
rendszerbe történő feltöltéssel valósul meg. Az informatikai rendszerbe történő feltöltéssel az iratot kézbesítettnek 
kell tekinteni.”

5. §  Az R1. 6/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kormány az  országos nemzetiségi önkormányzat és szervei törvényességi felügyeletére az  országos 
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.”

6. §  Az R1. 12. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése
17.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal a  központi költségvetés terhére a  helyi önkormányzatnak nyújtott 
támogatás felülvizsgálatára irányuló kezdeményezésnek a  Magyar Államkincstár vagy a  támogató részére történő 
megküldésével egyidejűleg a kezdeményezésről tájékoztatja a helyi önkormányzatot.
(2) A Magyar Államkincstár és a támogató a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kezdeményezés 
átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol.”

7. §  Az R1.
a) 1.  § (2)  bekezdésében, 2.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (1) és (2)  bekezdésében, 

14. §  (1) és  (3) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, valamint 15/A. § (1) bekezdésében az „Mhötv.” 
szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg;

b) 5.  § (2)  bekezdésében a „pontjában” szövegrész helyébe a „pontjában, továbbá 136.  § (2)  bekezdésében, 
valamint 137. és 138. §-ában” szöveg;

c) 5.  § (6)  bekezdésében az  „iratról az  érintett” szövegrész helyébe az  „iratról a  helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, 
az érintett” szöveg;

d) 7. § d) pontjában a „társulás elnöke” szövegrész helyébe a „társulási tanács elnöke” szöveg;
e) 9. § c) pontjában az „írásbeli” szövegrész helyébe az „erről szóló” szöveg;
f ) 11.  § (1)  bekezdésében a  „helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek 

(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R1. 9. § d) pontjában és 10. § (2) bekezdésében az „írásban” szövegrész.

3. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 14/A. §-sal 
egészül ki:
„14/A.  § (1) A  kezdeményezések értékelése során térségi szerepet betöltőnek kell tekinteni azt a  községet, amely 
esetén a községben dolgozók legalább 20%-a más településről jár be dolgozni.
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(2) A  kezdeményezések értékelése során az  átlagos városi fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt 
a községet, amely
a) lakosságszáma a KSH által a kezdeményezés elbírálásának évében nyilvántartott legfrissebb hivatalos adat szerint 
meghaladja a 10 000 főt és az azt megelőző öt évben folyamatosan növekedett,
b) esetében a csatornázottsági arány minimum 60%-os,
c) területén az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti teljes 
közművesítettség 60%-ban megvalósul,
d) esetén a belterületi szilárdburkolatú utak aránya legalább 90%-os,
e) rendelkezik alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézménnyel,
f ) rendelkezik rendőrkapitánysággal vagy helyi rendőrőrssel,
g) rendelkezik hivatásos tűzoltósággal, katasztrófavédelmi őrssel vagy önkormányzati tűzoltósággal,
h) rendelkezik egészségügyi alapellátással,
i) rendelkezik közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által fenntartott, illetve 
működtetett egészségügyi intézménnyel,
j) rendelkezik tanuszodával vagy többcélú sportcsarnokkal,
k) esetén – ha a  helyi önkormányzat bevezetett ilyen adónemet – az  elbírálást megelőző évben a  helyi 
önkormányzat bevételeinek legalább 20%-a helyi iparűzési adóból folyt be.”

10. §  Az R2. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter a  várossá nyilvánítási kezdeményezések értékelésére – legfeljebb hét tagú – bizottságot kér fel. 
A bizottság tagjainak megbízatása a miniszterelnök megbízatásának időtartamára szól.”

11. §  Az R2. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és 
a  területszervezési eljárással összefüggő módosításáról szóló 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.) megállapított szabályait a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő területszervezési ügyekben is 
alkalmazni kell.”

4. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 11.  § tekintetében a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
35/A. §  (1) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
175. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. alkalmazásüzemeltetés: alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, beleértve különösen 

a hardverkörnyezet fenntartását, programverziók frissítését, adatbázis-mentések és visszatöltések elvégzését, 
jogosultságkezelést, jogszabálykövetést, hibakezelést,

2. ASP központ: számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai 
rendszer (Application Service Provider),

3. keretrendszer: a  szakrendszerek számára egységes felületet és átjárhatóságot, valamint a  külső 
rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító rendszer,

4. szakrendszer: az ASP központ által nyújtott igazgatási feladatokat támogató alkalmazás.

2. Az önkormányzati ASP központ működtetője és a működtetési feladatok

2. § (1) A  Kormány a  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján a  települési önkormányzati feladatellátás 
informatikai támogatása céljából ASP központot (a továbbiakban: önkormányzati ASP központ) működtet.

 (2) Az  önkormányzati ASP központ a  csatlakozott települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) számára 
központilag fejlesztett szakrendszereket és keretrendszert szolgáltat.

 (3) Az önkormányzati ASP központ szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési portál rendszer,
c) gazdálkodási rendszer,
d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
e) önkormányzati adórendszer,
f ) ipar- és kereskedelmi rendszer.

 (4) Az önkormányzati ASP központ működtetéséhez kapcsolódó feladat:
a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása, e  feladatkörben a  csatlakozáshoz szükséges műszaki 

minimumfeltételek meghatározása, megismerhetőségének biztosítása,
b) az önkormányzati ASP központ alapinfrastruktúrája működtetésének kivételével a szolgáltatási szerződések 

megkötése és módosítása, felelősségvállalás a szolgáltatás minőségéért,
c) ügyfélszolgálat biztosításával a  szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és 

adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét,
d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok elvégzése,
e) a szolgáltatások fejlesztéséért való felelősség a  szakrendszer alkalmazásüzemeltetője által továbbított 

specifikációk alapján,
f ) a fejlesztési szerződések megkötése, a  szakrendszerekkel kapcsolatos fejlesztési szerződések esetén 

a szakrendszer üzemeltetőjének bevonásával,
g) a szakrendszerekben képződött adatok védelméről való gondoskodás,
h) felhasználói szerződés megkötése az  önkormányzati ASP központ alapinfrastruktúrája vonatkozásában, 

valamint szolgáltatási szerződés megkötése a  4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szakrendszer 
tekintetében az informatikai üzemeltetést ellátó szervezettel.

3. Az önkormányzati ASP központ szakrendszereivel kapcsolatos egyes hatáskörök

3. § (1) A 2. § (3) bekezdés
a) a) pontja szerinti szakrendszer esetében a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter,
b) b) pontja szerinti szakrendszer esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,
c) c)–e) pontja szerinti szakrendszer esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter egyetértésével,
d) f ) pontja szerinti szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter 

egyetértésével
ellenőrzi a szakrendszer működését és meghatározza a szakrendszer fejlesztésének irányait.
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 (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint az adott szakrendszer 
vonatkozásában a kormányzati ágazati felelősséget gyakorló miniszter betekinthet az önkormányzati ASP központ 
szakrendszerében képződött azon adatokba, melyek megismerésére jogszabály alapján jogosult.

 (3) Az önkormányzati ASP központ szakrendszereiben képződött adatokat csatlakozó önkormányzatonként elkülönítve, 
az átjárhatóság kizárásával kell tárolni.

 (4) Az  önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az  annak szakrendszereiben képződött adatokat 
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével más ne ismerhesse meg.

4. Üzemeltetés

4. § (1) Az önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra 
(a  továbbiakban: alapinfrastruktúra) üzemeltetője a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.).

 (2) A 2. § (3) bekezdés
a) a)–b) pontjában meghatározott szakrendszerek alkalmazásüzemeltetője a NISZ Zrt.,
b) c)–f ) pontjában meghatározott szakrendszerek alkalmazásüzemeltetője a Kincstár.

 (3) A  Kincstár az  (1)  bekezdésben meghatározott alapinfrastruktúra vonatkozásában felhasználói szerződésben, 
míg a  szakrendszeri keretrendszer és a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti szakrendszerek üzemeltetésének részletes 
feltételeiről külön egyedi szolgáltatási szerződésben állapodik meg a  NISZ Zrt.-vel azzal, hogy a  NISZ által 
üzemeltetett rendszerek esetében a  terméktámogatási szerződések megkötése is a  NISZ hatáskörébe tartozik. 
A  Kincstár a  rendszer működtetéséhez a  részére biztosított központi támogatásból fedezi a  NISZ Zrt. által ellátott 
üzemeltetési feladatokat.

 (4) A  (3)  bekezdés alapján a  NISZ Zrt. részére nyújtott támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011.  december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szerinti 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül.

 (5) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, ide értve az  ésszerű nyereséget is. A  támogatás mértékét a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikke 
szerint kell megállapítani.

 (6) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

 (7) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az  (5) és (6)  bekezdésben 
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5. Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevétele

5. § (1) Az  önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevételére az  önkormányzat szolgáltatási szerződést köt. 
Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzat számára térítésmentes.

 (2) Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozást az önkormányzat kezdeményezheti a Kincstárnál.

6. § (1) Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat
a) megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek,
b) teljesítse az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben előírt 

követelményeket,
c) biztosítsa az  önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges helyi feltételeket és 

a meglévő adatok migrációját,
d) vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja el.

 (2) Az  önkormányzat csatlakoztatását az  önkormányzati ASP központhoz a  Kincstár a  technikai-pénzügyi 
kapacitásoknak megfelelően folyamatosan végzi.
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7. §  A Kincstár és az önkormányzat által kötött szolgáltatási szerződés rögzíti legalább
a) az  önkormányzattal szemben támasztott, a  csatlakozással összefüggő informatikai, szervezeti és jogi 

minimumkövetelményeket, és a folyamatos működés biztosítása érdekében megvalósítandó feladatokat,
b) az önkormányzat által igénybe venni kívánt szakrendszereket és ezek szolgáltatási szintjét,
c) az  Európai Unió által támogatott projekt keretében történt csatlakozás folytán az  önkormányzatot terhelő 

fenntartási kötelezettségről szóló kikötéseket,
d) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,
e) az  IT-biztonsági, valamint az  igénybevétellel összefüggésben az  információk bizalmas kezelésére vonatkozó 

követelményeket,
f ) a kapcsolattartók adatait, valamint
g) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–7. §, valamint a 9. és 10. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

9. §  E rendelet 4. § (3) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági 
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. § (1) A  Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az  1.  §-át megelőzően a  következő alcím 
címsorral egészül ki:
„A Magyar Államkincstár jogállása”

 (2) A  Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az „A Kincstár szervezete” alcíme a  következő 
3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  önkormányzati ASP központról szóló kormányrendeletben meghatározott önkormányzati ASP 
központ működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a  Kincstár központi szervében önálló szervezeti egység 
működik. E  szervezeti egység vezetőjét a  Kincstár elnöke az  e-közigazgatásért felelős miniszter javaslatának 
figyelembevételével nevezi ki és menti fel.
(2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter és a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter az  önkormányzati ASP 
központ működtetésével összefüggésben, a  Kincstár törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése, 
jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezése tekintetében javaslatot tehet az államháztartásért felelős miniszternek.”

11. § (1) A  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38/A. § (1) Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer
a) érkeztető rendszere (a továbbiakban: érkeztető rendszer) biztosítja az  1.  mellékletben felsorolt szervek címére 
érkezett postai papíralapú küldemények tekintetében a 2. § 5a. pont a) alpontja szerinti feladatok ellátását,
b) a  kijelölt szolgáltató útján biztosítja az  1.  mellékletben felsorolt szervek expediálásra előkészített, papíralapú 
kézbesítést igénylő elektronikus iratainak hiteles papíralapú irattá történő alakítását a  2.  mellékletben felsorolt 
küldemények kivételével.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szolgáltató az  elektronikus irat átvételéről, az  elektronikus irat hiteles 
papír alapú irattá történő alakítást követően az  irat kézbesítés céljára történő átadásáról szóló elektronikus 
visszajelzésében az elektronikus iratot feladó szervet az elektronikus irathoz rendelt azonosító kód feltüntetésével 
értesíti.”

 (2) Az R. a következő 38/H. §-sal egészül ki:
„38/H.  § (1) Az  1.  melléklet szerinti szervek a  38/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szolgáltatóhoz 
megküldésre kerülő elektronikus iraton Magyarország hivatalos címerén kívül más, a  szerv egyedi 
megkülönböztetésére használt jelzést nem tüntethetnek fel, e  szervek a  szolgáltatónak a  papír alapú irat 
borítékjának ilyen jellegű jelzéssel történő ellátására irányuló kézbesítési utasítást nem adhatnak.
(2) Az  1.  melléklet szerint szerveknél a  38/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szolgáltató részére 
megküldött elektronikus iratot a  lapok sorszámozása mellett úgy kell megszerkeszteni, hogy laponként a  lap felső 
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részéből legalább 5 milliméter, jobb és bal oldalából legalább 10 milliméter, alsó részéből legalább 20 milliméter 
a papír alapú irat kötelező elemeinek elhelyezése céljából elhagyásra kerüljön. Bármilyen nyomtatható információ, 
ide értve a fej- és láblécet, a lábjegyzetet és az oldalszámot is csak ebben a keretben helyezhető el.
(3) Az  1.  melléklet szerinti szerveknek a  38/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott szolgáltató részére 
megküldött elektronikus irattal kapcsolatos kézbesítési utasításban jelezniük kell:
a) az elektronikus irat lapjainak számát,
b) a küldemény típusát (pl. sima, ajánlott küldemény),
c) a postai feladáshoz szükséges egyéb utasításokat (pl. elsőbbségi küldemény),
d) amennyiben az irat színes formátumú megjelenítést igényel, úgy az erre vonatkozó információkat.”

 (3) Az R. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha jogszabály a  kiadmányozó aláírását, illetve bélyegzőlenyomatát követeli meg, úgy az  elektronikus iratról 
készült hiteles papír alapú iraton ez úgy teljesíthető, hogy az  irat utolsó lapján, vagy külön lapon – a szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 
Korm.  rendeletben előírt záradékon felül – az  1.  mellékletben felsorolt szervek által elhelyezett záradékként 
szerepelnie kell
a) a  kiadmányozó külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírásának és 
az aláírás időpontja képi lenyomatának,
b) a kiadmányozó neve melletti „s.k.” jelzésnek, valamint a szervezet nevében történő gépi aláírásnak és az aláírás 
időpontja képi lenyomatának, vagy
c) az iratérvényességi nyilvántartásban történő nyilvántartás ténye feltüntetésének és a kiadmányozó neve mellett 
az „s.k.” jelzésnek.”

 (4) Az  R. 52.  § (1)  bekezdésében, 53.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában az „iratkezelési szabályzatban” szövegrészek 
helyébe az „iratkezelési szabályzatban vagy a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban” szövegrész lép.

 (5) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet II. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(II. Speciális kivételek:)
„n) a  fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási és lakáscélú állami támogatási feladataival kapcsolatos 
küldemények.”

A Kormány 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelete
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szirmabesenyő 0124/16 helyrajzi 
számú ingatlanon megvalósuló, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új 
objektum beruházási programmal (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.

 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint első 

fokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

első fokú szakhatóságként jár el.
 (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  A Beruházással összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  A Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is – a megkezdett eljárási cselekmények 
kivételével – alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelethez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum 
beruházással összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások:

  1. általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
  3. környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  4. útügyi hatósági engedélyezési eljárások,
  5. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és 

hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,
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  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  7. hírközlési hatósági eljárások,
  8. földvédelmi hatósági eljárások,
  9. telekalakítási hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások,
12. talajvédelmi hatósági eljárások,
13. tűzvédelmi hatósági eljárások,
14. közegészségügyi hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2015. (III. 24.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 1,95%.

2. § (1) Ez a rendelet 2015. március 25-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1161/2015. (III. 24.) Korm. határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő 
további magyar katonai hozzájárulásról

A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország 
európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai Unió közös biztonság- és 
védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezi, hogy az  EUTM Somalia keretében 
működő kiképző erők kötelékében a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 10 fő (váltási időszakban 
legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és Kenyába, és ott a  misszió feladatrendszerébe 
tartozó feladatokat lásson el 2016. december 31-ig, amely határidőbe a  kitelepülés és visszatelepülés időtartama 
nem számít bele.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1162/2015. (III. 24.) Korm. határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) 
történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat hatályon kívül 
helyezéséről

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következő határozatot hozza:
 1. Hatályát veszti az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) 

történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1163/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 
konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Nemzetközi Távközlési Egyesület között az  ITU Telecom World 2015 

konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
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 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: aláírást követően azonnal

 5. egyetért azzal, hogy az  ITU Telecom World 2015 konferencia előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos 
kiadások terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni;

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 1 621 615 000 forint forrás biztosításáról a  2015. évi 
központi költségvetés terhére a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben az  ITU Telecom World 2015 
konferencia megszervezése érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. március 31.

 7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya 
és a  Nemzetközi Távközlési Egyesület között az  ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezésének, 
megszervezésének technikai feltételeit rögzítő Megvalósítási Megállapodás szövegének végleges megállapítására.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance)  
2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. megerősíti elkötelezettségét a  Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust 

Remembrance Alliance, a továbbiakban: IHRA) 2015. évi magyar elnökségi feladatainak ellátására és a kapcsolódó 
rendezvények megszervezésével kapcsolatban, egyetért továbbá azzal, hogy az  IHRA 2015. évi magyar elnökségi 
teendőit a Miniszterelnökséget vezető miniszter az IHRA 2015. évi magyar elnökségi feladatainak összehangolásáért 
felelős miniszteri biztos útján lássa el;

 2. az 1. pontban foglaltakra tekintettel felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az IHRA 2015. évi plenáris üléseinek, valamint 

kísérő rendezvényeinek a megszervezéséről és azok koordinálásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

b) a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszternek a  programok 
tekintetében fennálló szakmai felügyelete mellett feladat- és hatáskörében eljárva segítse elő az  IHRA  
2015. évi magyar elnökség sikeres megrendezését, különös tekintettel a  külképviseleteken megvalósuló  
IHRA programok előkészítésére, megvalósítására;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
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c) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az elnökségi időszakot követően a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter készítsen a Kormány számára jelentést az IHRA 2015. évi magyar elnökségének a megvalósulásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. március 31.

 3. az 1.  pontban foglaltak lebonyolításából eredő feladatok végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
74,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal 
történő elszámolásról, kormány-jelentés készítéséről, illetve a fel nem használt előirányzat Miniszterelnökség részére 
történő visszafizetéséről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

millió forintban egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség 
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék 
K5 Egyéb működési célú kiadások -74,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
036540 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 24,0
K3 Dologi kiadások 50,0

millió forintban egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

millió forintban egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség 
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -74,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

036540 2 Külképviseletek igazgatása 74,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 74,0 74,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

K I A D Á S O K A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

B E V É T E L A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

T Á M O G A T Á S A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
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A Kormány 1165/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  §-ában 

biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 
889 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1165/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Szervezetátalakítási alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -889 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

11 Egyéb, az olimpiai mozgalommal összefüggő feladatok támogatása 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 889 000

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozata
létszámátadással összefüggően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
11  329  ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 
2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 
1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: e határozat közzétételét követő 10 munkanapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1166/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K1 -8 553 -751

K2 -2 335 -203
K3 Dologi kiadások -441 -

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 8 553 751

K2 2 335 203
K3 Dologi kiadások 441 -

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -11 329 -954

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 11 329 954

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 2 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos 11 329 3 777 3 776          3 776            
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások

2 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
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A Kormány 1167/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez 
kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról

A Kormány
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és parkja működtetéséhez 

kapcsolódó örökségvédelmi-műemlékvédelmi és közművelődési közfeladatok folyamatos és zökkenőmentes 
ellátásának támogatása érdekében szükséges 300,0 millió forint rendelkezésre állásáról gondoskodjon 
a Miniszterelnökség fejezet előirányzatai terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felhívja 
a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
az  FKKF Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
az 1. pontban meghatározott költségvetési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésre kerüljön.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 1. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 2611,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az  1.  melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: igazságügyi miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, 

emberi erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő: 2016. június 30.

 2. A pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatban 
a „2014. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti 
egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat 4.  pontjában a  „forintot tekintetében „2015. június 30.” 
szövegrész helyébe a „forint, továbbá a XX. fejezet, 20. cím, 23. alcím, 23. Szabadidősport támogatása jogcímcsoport 
javára átcsoportosított 350,0 millió forint tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.

 4. A büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 
1. pontjában a „2015. január 31.” szövegrész helyébe a „2016. március 31.” szöveg lép.
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 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a  2013.  évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2.  pontjában a „2015. június 30.” 
szövegrész helyébe a  „2015. június 30., a  Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
részére átcsoportosított 580,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.” szöveg lép.

 6. A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozatban a „2015. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.

 7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2015. március 31.” 
szövegrész helyébe a „2016. március 31.” szöveg lép.

 8. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat 
6.  pontjában meghatározottaktól eltérően a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. 
(XII.  17.) Korm. határozattal a  kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 
épületének felújítása, bővítése céljából átcsoportosított 300,0 millió forintból 5360 ezer forint a K1. Személyi 
juttatások, 1475 ezer forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 209 137 ezer 
forint a K3. Dologi kiadások, 39 734 ezer forint a K6. Beruházások, 44 294 ezer forint a K7. Felújítások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

b) úgy dönt, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
1.  pontjában meghatározottaktól eltérően az  a)  alpont szerint felhasználható összeg elszámolási és 
visszafizetési határideje 2015. december 31.

 9. A Kormány egyetért azzal, hogy az  egyes közfeladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében 
a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésekről szóló 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11.  Közgyűjtemények cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 2000 ezer forint 
helyett 18 683 ezer forint, a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 540 ezer forint helyett 4170 ezer forint, és a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 119 660 ezer forint helyett 98 847 ezer forint, továbbá a  K6. Beruházások kiemelt előirányzaton 
ténylegesen 500 ezer forint előirányzat kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 10. A Kormány egyetért azzal, hogy a német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) Korm. 
határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
61. Német–magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások 
javára átcsoportosított 700,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 61. Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport, 
K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 11. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzetpolitikai szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1770/2014. (XII. 18.) 
Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport, K7. Felújítások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 487,7 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.
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 12. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról, az  Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 284,8 millió 
forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Demokrácia-központok tevékenységének, 
valamint az  erdélyi szórványkollégiumok működési és beruházási költségei finanszírozása érdekében a  rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2014. (XII. 19.) 
Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport, K6. Beruházások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 469,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 14. A Kormány visszavonja
a) a Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1406/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 3. és 4. pontját;

b) a közvetlen brüsszeli kifizetésű források hatékony felhasználásának kárpát-medencei szintű 
összehangolásáról és a  Magyar Fejlesztési Központ felállításáról, valamint az  Éghajlat-politika és 
Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 1856/2014. (XII. 30.) 
Korm. határozat 5. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

351484 5

K5 Egyéb működési célú kiadások 15,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

302679 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 511,6

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
348684 8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 85,0
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348617 57

K5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 900,0

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 611,6

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

351484 5 15,0
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348617 57 2 000,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

302679 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 511,6
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

348684 8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 85,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 611,6 2 611,6
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus 
előkészítésének támogatása

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus 
előkészítésének támogatása

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére
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A Kormány 1169/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Református Egyház tevékenységének kiegészítő 
támogatásáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi 
Református Egyház tevékenységének kiegészítő támogatásához szükséges 1450,0 millió forint forrás biztosításáról 
gondoskodjon a Bethlen Gábor Alap fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 1232,0 millió forint forrás biztosítása vonatkozásában azonnal, 

 a fennmaradó 218,0 millió forint forrás biztosítása vonatkozásában 2015. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1170/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról

A Kormány
 1. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, illetve Szombathely Megyei Jogú Város kezdeményezésére, Szent Márton 

püspök tiszteletére, születésének 1700. évfordulója alkalmából, a 2016. évet Szent Márton Emlékévvé nyilvánítja;
 2. egyetért azzal, hogy a  Pannonhalmi Bencés Apátság Szent Márton Emlékévvel összefüggő feladatai, beruházásai 

és programjai megvalósítása, illetve a  Szent Márton titulusú templomokra vonatkozó beruházások és programok 
céljára 955,0 millió forint összegű költségvetési támogatás álljon rendelkezésre, és felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy gondoskodjon a  támogatás fedezetének a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben 
történő rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1171/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a regionális operatív programokból támogatott egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési 
eljárások megindításához való hozzájárulásról

A Kormány a  2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi 
feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I. 16. pontja alapján
 1. hozzájárul, hogy az  1.  melléklet szerinti projektekkel összefüggésben a  nemzetgazdasági miniszter és 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá tartozó, az ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős szervezetek 
azon közbeszerzési dokumentumot is jóváhagyják, amelyben a  közbeszerzési eljárás megindítására 2015. 
február 1-jét követően kerül sor, illetve amelyben a tevékenység 2015. november 30-ig nem fejeződik be;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a közbeszerzési dokumentumok benyújtását követően a jogszabályi határidők szerint
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 2. hozzájárul az  1.  melléklet szerinti projektekkel összefüggésben az  ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős 
szervezetek jóváhagyását követően a közbeszerzési eljárások megindításához;

 3. hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektekkel összefüggésben az ellenőrzési feladatok ellátásáért felelős szervezetek 
által jóváhagyott közbeszerzési eljárások megindításához;

 4. hozzájárul ahhoz, hogy a  nemzetgazdasági miniszter megvizsgálja a  támogatási szerződéstől történő elállás 
lehetőségét azon projektek esetében, ahol a  2. és 3.  pont szerinti közbeszerzési eljárás megindítása késedelmet 
szenved, vagy a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1171/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Elszámolható 

közkiadás 

összege 

(Mrd Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzés tárgya

A beszerzés becsült 

összege 

(Ft)

A közbeszerzési dokumentáció 

ellenőrzésének helyzete

A közbeszerzés 

kiírásának 

tervezett napja

A beszerzés tárgyának 

(fizikai) megvalósítási 

időtartama

DAOP-5.1.2/C-14- 

k2-2014-0001

Szabadság tér és 

környezetének funkcióbővítő 

városrehabilitációja

Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
0,738

DAOP 5.1.2/C-14 azonosító számú 

„Szabadság tér és környezetének 

funkcióbővítő városrehabilitációja’’ 

megnevezésű projekt keretén belül 

a Szabadság tér és Kéttemplom köz 

területeket érintő kivitelezési munkák

343 500 000

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata kiállításra 

került,

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 02. 20. 5 hónap

ÉMOP-2.1.1/A-09- 

2f-2011-0001

Az egri vár és erődrendszer 

turisztikai attrakcióinak 

fejlesztése

Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
2,1

Kivitelezés – magasépítési beruházás – 

helyettesítő attrakció, Várbolt 

kialakítása, kiállítás installáció 

462 637 654

Dokumentáció 

Közreműködő 

Szervezethez történő 

benyújtásának tervezett 

dátuma

2015. 03. 02.

2015. 04. 01. 6 hónap

ÉMOP-4.3.1/A-12- 

2012-0032

A kazincbarcikai Kazinczy 

Ferenc Tagiskola 

épületének korszerűsítése 

és új tornaterem építése 

a mindennapos testnevelés 

és minőségi oktatás 

feltételeinek biztosítása 

érdekében

Kazincbarcika Város 

Önkormányzat
0,519 Kivitelezési munkák 355 924 000

Dokumentáció 

a Közreműködő 

Szervezethez beérkezett

2015. 03. 31. 5 hónap

ÉMOP-3.2.1/E-09- 

2f-2010-0002

Pácin község, Cigánd–

Tiszakarádi tározóhoz 

kapcsolódó belterületi 

vízrendezés (VTT)

Pácin Község 

Önkormányzata
0,635

Kivitelezési munkák – kiegészítő építési 

beruházás

11 645 570

(Egybeszámítva 

alapberuházással: 

487 888 622 Ft)

Dokumentáció 

a Közreműködő 

Szervezethez beérkezett

2015. 03. 31. 1 hónap
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Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Elszámolható 

közkiadás 

összege 

(Mrd Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzés tárgya

A beszerzés becsült 

összege 

(Ft)

A közbeszerzési dokumentáció 

ellenőrzésének helyzete

A közbeszerzés 

kiírásának 

tervezett napja

A beszerzés tárgyának 

(fizikai) megvalósítási 

időtartama

ÉMOP-4.1.1/B-09- 

2010-0002

Hevesi járóbeteg 

szakrendelő felújítása

Markhot Ferenc 

Oktatókórház és 

Rendelőintézet

0,653 Kivitelezési munkák 341 336 222

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata 

kiállításra került, 

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 03. 01. 6 hónap 

ÉMOP-4.3.1/A-12- 

2012-0006

Edelényi Szent Miklós 

Görögkatolikus Általános 

Iskola Óvoda és AMI „A” 

épület tetőszerkezetének 

átépítése és megerősítése

Miskolci Apostoli 

Exarchátus
0,519

Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola Óvoda és AMI „A” épület 

tetőszerkezetének átépítése és 

megerősítése

31 536 446

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata 

kiállításra került, 

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 02. 13. 1,5 hónap 

ÉAOP-2.1.1/E-12- 

k2-2012-0004

Komplex ökoturisztikai 

fejlesztés a Hortobágyi 

Nemzeti Parkban

Hortobágyi 

Természetvédelmi 

és Génmegőrző 

Nonprofit Kft.

2,081

Egyösszegű átalányáras vállalkozási 

szerződés a „Komplex ökoturisztikai 

fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti 

Parkban’’ című, ÉAOP-2.1.1/E-12- 

k2-2012-0004 azonosítószámú projekt 

keretében a Mátai Ménes turisztikai 

célú fejlesztésének építési munkáira, 

irodai funkció biztosítása építési 

munkáira, és a munkák kiviteli terveinek 

elkészítésére.

593 023 693

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata 

kiállításra került, 

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 02. 15. 5,5 hónap

ÉAOP-2.1.1/A.I-12- 

2012-0093

Komplex fürdőfejlesztés, 

új turisztikai attrakciók 

kialakítása és szezonnyújtó 

szolgáltatások bővítése 

Berekfürdőben

Berek-Víz Szolgáltató 

Üzemeltető és 

Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság

0,582

Egyösszegű átalányáras kivitelezési 

szerződés kiegészítő építési munkák 

(pótmunkák) elvégzésére a berekfürdői 

gyógyfürdő bejárati főépület, 

medencecsarnok és melléképülete 

bővítése, felújítása, valamint ifjúsági 

medence és kiszolgáló épület 

beruházási munkáihoz kapcsolódóan.

14 601 587

Dokumentáció 

a Közreműködő 

Szervezethez beérkezett

2015. 03. 02. 1,5 hónap
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Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Elszámolható 

közkiadás 

összege 

(Mrd Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó információk

A közbeszerzés tárgya

A beszerzés becsült 

összege 

(Ft)

A közbeszerzési dokumentáció 

ellenőrzésének helyzete

A közbeszerzés 

kiírásának 

tervezett napja

A beszerzés tárgyának 

(fizikai) megvalósítási 

időtartama

NYDOP-3.1.1/B1-13- 

k-2013-0006

Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város funkcióbővítő 

fejlesztése- Belvárosi 

akcióterületi terv II. ütem

Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

0,725

Vállalkozási szerződés „Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város funkcióbővítő 

fejlesztése – Belváros akcióterületi terv 

II. ütem” (Múzeum tér kikötése, Járási 

Hivatal előtti tér) megvalósítására és 

Nagykanizsa Fő utca vízvezeték és 

csatorna rekonstrukciójára

940 000 000

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata 

kiállításra került, 

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 02. 19. 6 hónap

NYDOP-2.1.1/E-13- 

2013-0001

A Fertő-tó körüli kerékpáros 

hálózat fejlesztése

Fertő-Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság
0,804

Kivitelezési szerződés „A Fertő-tó körüli 

kerékpáros hálózat fejlesztése” tárgyú, 

NYDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 kódszámú 

projekt keretében a Fertő-tó körüli 

kerékpárforgalmi nyomvonal 2. ütemű 

fejlesztéséhez tartozó engedélyköteles 

mélyépítési, útfelújítási és ezekhez 

kapcsolódó munkák, valamint 

pihenőhely-építési munkák elvégzésére

356 224 987

Közreműködő Szervezet 

megfelelőségi 

nyilatkozata 

kiállításra került, 

a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya jóváhagyása 

engedélyezett

2015. 03. 09. 5 hónap

NYDOP-2.1.1/F-12- 

2012-0005
Termáltó és Ökopart

Zalakaros Város 

Önkormányzata
0,445

Vállalkozási szerződés keretében 

Termáltó és Ökopart kialakítása 

az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 

azonosítószámú pályázati forrásból

160 000 000

Dokumentáció 

a Közreműködő 

Szervezethez beérkezett

2015. 04. 17. 5 hónap
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2. melléklet az 1171/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Elszámolható 

közkiadás összege  

Mrd Ft)

A közbeszerzésre vonatkozó adatok

A közbeszerzés tárgya

A beszerzés becsült 

összege 

(Ft)

ME KFF támogató 

nyilatkozat 

kiállításának dátuma

A közbeszerzés 

kiírásának tervezett 

napja

A beszerzés tárgyának 

(fizikai) megvalósítási 

időtartama

DAOP-3.1.1./A-14- 

2014-0001

Térségi elérhetőség javítása  

a 4434 j. úton
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1,520

Kivitelezési munkák – Térségi 

elérhetőség javítása  

a 4434 j. úton 

(67+940 – 84+704 km sz. 

között)

1 504 131 858 2015.02.06. 2015. 03. 15. 5 hónap

DAOP-3.1.1./A-14- 

2014-0002

Térségi elérhetőség javítása  

a 4415. j. úton (10+457 – 

17+398 km sz. között)

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1,080

Kivitelezési munkák – Térségi 

elérhetőség javítása  

a 4415. j. úton (10+457 – 

17+398 km sz. között)

1 070 549 058 2015.02.06. 2015. 03. 15. 5 hónap

NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 

2013-0005

Komplex belváros rehabilitációs 

program Zalaegerszegen

Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
0,792 Tehermentesítő út II. ütem 374 383 250 2015.02.11. 2015. 03. 11. 7 hónap

ÉMOP-4.3.1/A-12- 

2012-0031

Az Újváros Téri Általános Iskola 

sportcélú és minőségi oktatás 

feltételeit javító fejlesztése
Ózd Város Önkormányzata 0,511

Vállalkozási szerződés 

az Újváros Téri Általános 

Iskola átalakítására, 

bővítésére

353 137 592 2015.02.16. 2015. 02. 23. 6 hónap
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A Kormány 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

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

 2.  A Kormány
a) hozzájárul

aa) a 3.2.15 azonosító számú, „Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben” című,
ab) a 4.1.2.E-15 azonosító számú, „Sport a felsőoktatásban (képzések fejlesztése)” című, és
ac) a 6.1.7 azonosító számú, „Közösségek kohéziójának erősítése összhangban az egészséges életmód 

elterjesztésével” című
 pályázati felhívás (a továbbiakban együtt: pályázati felhívások) meghirdetéséhez,
b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások meghirdetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

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

a) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 
1013/2011. (I. 19.) Korm. határozatot,

b) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a  Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1276/2011.  
(VIII. 10.) Korm. határozatot,

c) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a  Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1277/2011.  
(VIII. 10.) Korm. határozatot,

d) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő 
forrásátcsoportosításról szóló 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozatot,

e) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának 
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozatot,

f ) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának 
megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról szóló 1016/2013. (I. 18.)  
Korm. határozatot,

g) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának 
módosításáról és a  kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról szóló 1242/2013.  
(IV. 30.) Korm. határozatot,

h) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának módosításáról 
szóló 1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozatot,

i) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának 
módosításáról szóló 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat 1. pont a) alpontját, 2–4. pontját és 1. mellékletét,

j) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról 
szóló 1048/2014. (II. 7.) Korm. határozatot,

k) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 
szóló 1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozatot,

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

m) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és 8. prioritásának 
módosításáról szóló 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat 1. pontját, 1. és 2. mellékletét, valamint

n) a  Társadalmi Megújulás Operatív Program és a  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. 
évekre szóló akcióterve módosításáról szóló 1865/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontját és 
1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2015 (…) Korm. határozathoz 
 

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

 
1. Az 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés 
ösztönzése 
 
1.1. A prioritás tartalma: 
 
1.1.1. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer 
kialakítása 
1.1.2. Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés 
1.1.3. Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és 
megállapodások 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 94,07 66,06 13,29 0,99 7,39 181,80 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 11,07 Mrd Ft 

5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
közép-magyarországi régió esetén 85 %, konvergencia régiók esetén 100% 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 297,73 1,68 7,39 306,80 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 38. szám

 
2953

1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős 

miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 1.1.1 

Megváltozott 
munkaképességű 

emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 

segítése 

0,00 11,70 0,00 0,00 2,00 

A konstrukció közvetlen célja a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos személyek 
számára olyan foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások és támogatások biztosítása, 
amelyek segítik a munkaerőpiacra történő 
visszatérést. A konstrukció további célja a 
munkáltatók ösztönzése megváltozott 
munkaképességű személyek 
foglalkoztatására. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

nemzetgazdasági 
miniszter 

4. 1.1.2 

A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált 

programok a 
konvergencia 

régiókban) 

86,00 20,00 0,00 0,00 5,39 

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiacra való 
belépésének, visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 
igazodó szolgáltatásokkal, támogatásokkal és 
képzésekkel. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.1.4 

Munkaerő-piaci 
program a hátrányos 

helyzetűek 
foglalkoztatásáért a 

Közép-magyarországi 
Régióban 

5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű 
álláskeresők munkaerőpiacra való 
belépésének, visszatérésének segítése 
komplex, személyre szabott, a helyi 
munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez 
igazodó szolgáltatásokkal, támogatásokkal és 
képzésekkel. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1.2.1 

Hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását 

ösztönző 
járulékkedvezmények 

0,00 14,55 10,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő 
egyes csoportok elhelyezkedési 
lehetőségeinek növelése. A hátrányos 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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helyzetűek munkaerő-piaci integrációját 
segítő képzések, szolgáltatások csak akkor 
lehetnek eredményesek, akkor vezethetnek 
tényleges foglalkoztatáshoz, ha a kereslet is 
növekszik e munkavállalói csoportok iránt. 
Ezt a munkáltatóknak nyújtott pénzügyi 
ösztönzők révén lehet elérni, melyek e 
konstrukció keretében, járulékkedvezmények 
formájában kerülnek nyújtásra. 

7. 1.3.1 
A Nemzeti 

Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése 

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

A konstrukció a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat korábbi fejlesztési programjainak 
(Phare, HEFOP 1.2.) eredményeire építve az 
aktív munkaerő-piaci politikák 
hatékonyságának javítását, a szervezet 
kapacitásainak megerősítését célozza. Ezáltal 
– a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bővülő 
szakmai feladataival összhangban – javulnak 
a foglalkoztatási rehabilitáltak, a hátrányos 
helyzetűek, valamint az inaktívak új keretek 
közé kerülő munkaerő-piaci reintegrációjának 
esélyei. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

8. 1.4.1 

Hátrányos helyzetű 
célcsoportok 

foglalkoztatásának 
támogatása a nonprofit 

szervezetek 
foglalkoztatási 
kapacitásának 
erősítésével 

3,07 5,00 2,55 0,00 0,00 

A konstrukció célja a pályakezdő fiatalok 
munkavállalásának bővítése az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény hatálya alá tartozó szervezetek 
foglalkoztatási potenciáljának 
kihasználásával. A civil és közhasznú non-
profit szervezetek saját tevékenységük 
ellátásához, bővítéséhez vállalják pályakezdő 
fiatalok foglalkoztatását, melynek kezdeti 
terhét a konstrukció bérük támogatásával 
ellensúlyozza, megkönnyíti. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

9. 1.4.3 
Innovatív, kísérleti 

foglalkoztatási 
programok támogatása 

0,00 5,14 0,66 0,99 0,00 

A konstrukció célja, hogy innovatív 
kezdeményezések, újszerű kísérleti 
foglalkoztatási projektek kidolgozásával és 
megvalósításának támogatásával – a helyi 
igényekhez igazítottan – hatékony 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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beavatkozások történjenek a munkaerőpiacon 
és az ezekben a projektekben kidolgozott 
módszerek és modellek beépüljenek a 
szakmapolitika fősodrába. 

10.  1.4.5 
Foglalkoztatási 
megállapodások 

támogatása 
0,00 0,97 0,08 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy a működő helyi 
foglalkoztatási partnerségek hozzájussanak 
azon forrásokhoz, melyek segítségével a 
korábban kialakított stratégiájuk egyes 
elemeit meg tudják valósítani, melyek a 
partnerségek tagjai között jelentkező 
szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási 
szükségletekre választ tudnak adni. Ezen 
konstrukció támogatja a regionális és helyi 
szinten kialakult foglakoztatási 
együttműködések azon tevékenységeit, 
melyek munkaerőpiacuk bővítéséhez, 
célcsoportjaik elhelyezkedéséhez, a szereplők 
kohéziójának erősítéséhez szükséges. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

11. 1.4.6 Tranzitfoglalkoztatás az 
építőiparban 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű, 
munkanélküli emberek képzésének és 
foglalkoztatásának támogatása az építőipar 
területén. A projektek lezárását követően a 
cél, hogy a célcsoport tagjai szakmájukban 
elhelyezkedve a szociális gazdaság, vagy 
piaci vállalkozás keretében rendszeres 
megélhetéshez jussanak. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

12. 1.4.7 

Foglalkoztatási 
programok 

megvalósításával 
összefüggő szakmai 

fejlesztések 

0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a foglalkoztatás bővítését, 
a munkaerő-piaci integrációt és az 
alkalmazkodóképesség növelését célzó 
foglalkoztatás-fejlesztési programok 
eredményességének növelése a 
projektmegvalósító szervezetek szakmai 
támogatása, a hálózatosodás elősegítése, a 
bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű 
alkalmazása, intézményesítése, valamint a 
tapasztalatok átadása révén. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

13. Összesen 94,07 66,06 13,29 0,99 7,39    
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2. A 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása 
 
2.1. A prioritás tartalma: 
 
2.1.1. A képzéshez való hozzáférés segítése 
2.1.2. A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése 
2.1.3. A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 2,20 133,81 32,55 6,12 0,00 174,68 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 32,97 Mrd Ft 

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

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 193,05 41,10 3,41 237,56 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 2.1.2 

Idegen nyelvi és 
informatikai 

kompetenciák 
fejlesztése 

0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a felnőtt magyar lakosság 
tanulási hajlandóságának növelése, az 
alacsony idegen nyelvi és informatikai tudás 
fejlesztése révén a felnőttek 
alkalmazkodóképességének javítása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 2.1.3 Munkahelyi képzések 
támogatása 1,30 27,53 5,59 0,00 0,00 

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  

5. 2.1.6 Újra tanulok 0,00 20,10 24,00 1,20 0,00 

A konstrukció célja, hogy az alacsony iskolai 
végzettségű felnőttek (munkanélküliek és 
foglalkoztatottak egyaránt) továbblépjenek 
képzettség tekintetében. A konstrukció 
segítségével a résztvevők egyéni 
helyzetüknek, szándékuknak, 
képzettségüknek, tudásszintjüknek és a 
munkaerő-piaci igényeknek megfelelően 
sajátíthatnak el versenyképes, a munkaerő-
piaci keresletnek megfelelő ismereteket. A 
konstrukció keretében lehetőség nyílik az 
önkormányzati kisegítő feladatok (pl. 
digitalizálási tevékenység) ellátására irányuló 
képzésekben való részvételre. 

belügyminiszter, 
nemzetgazdasági 

miniszter 
 

6. 2.2.1 A szakképzés és a 
felnőttképzés 0,00 5,57 0,00 0,00 0,00 A képzési rendszer átfogó, összehangolt 

fejlesztésének célja, hogy a képzés 
nemzetgazdasági 

miniszter  
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minőségének és 
tartalmának fejlesztése 

kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a 
munkaerő-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 munkaerő 
alkalmazkodóképessége. A konstrukció célja 
továbbá a szakképzésről szóló törvényből 
fakadó feladatokra való felkészülés. 

7. 2.2.4 

Határon átnyúló 
együttműködés a 
szakképzés és a 

felnőttképzés területén 

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

A konstrukció célja a szak- és felnőttképzés 
területén szerzett magyar tapasztalatok 
átadása a többi EU tagállam (elsősorban a 
szomszédos országok) szak- és 
felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, 
valamint munkaügyi központjai számára, a 
munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan 
képzési programok kidolgozása, amelyek 
hiányoznak, és amelyekre a gazdasági 
szereplők oldaláról igény jelentkezik. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

8. 2.2.5 

Szakképző intézmények 
felkészülésének 

támogatása a rövidebb 
képzési idejű 
szakképzés 

bevezetésére 

0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a szakképzésről szóló 
törvényből adódó feladatok teljesítése, a 
korszerű képzési struktúra mielőbbi 
stabilizálása és a képzés tartalmi megújítása 
érdekében az új képzési rend egy tanévvel 
korábbi bevezetését vállaló, innovációra kész 
szakképző intézmények támogatása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

9. 2.2.6 

Szakképző intézmények 
szakmai tanárai és 
gyakorlati oktatói 

pedagógiai képzése, 
továbbképzése 

0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a szakképzést folytató 
iskolák szakmai tanárainak és gyakorlati 
oktatóinak továbbképzése, és ezáltal az új 
törvényi képzettségi előírásoknak való 
megfelelésük támogatása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

10. 2.2.7 

A duális szakképzési 
rendszerhez kapcsolódó 

fejlesztések és 
programok támogatása 

0,00 9,63 0,00 0,00 0,00 

A képzés duális átalakításával összefüggésben 
a fejlesztések fő célja, hogy a támogatott 
képzési rendszer jobban igazodjon a 
munkaerőpiac strukturális és tartalmi 
elvárásaihoz, a megvalósítók 
együttműködésük révén gyakorlatorientált 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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képzések útján javítsák a 
foglalkoztathatóságot. 

11. 2.3.4.A 

Gyakornoki program a 
tanulószerződés 
keretében tanult 

pályakezdők 
támogatására 

0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció elsődleges célja a közvetlen 
munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai 
rendszerű képzésben szerzett első 
szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a 
pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz 
segítése, ezzel a későbbi 
foglalkoztathatóságuk növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

12. 2.3.4.B 
Gyakorlati oktatók 
továbbképzése a 
szakképzésben 

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

A konstrukció célja a gyakorlati képzés 
oktatói feltételeinek biztosítása és ezáltal a 
gyakorlati képzés színvonalának emelése, 
valamint a gyakornoki képzésben résztvevő 
szakemberek támogatása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

13. 2.3.6 Fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása 0,00 6,94 0,00 0,91 0,00 

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá 
válásának elősegítése a vállalkozói tudás, 
vállalkozói készségek megszerzésével, 
fejlesztésével, a vállalkozás elindításához 
szükséges tőkejuttatással, a vállalkozások 
elindítását követően tanácsadás és mentorálás 
biztosításával. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

14. 2.4.3.D Szociális gazdaság 
fejlesztése 0,00 15,00 0,00 1,01 0,00 

A konstrukció – többek között – a szociális 
gazdaság területén induló, működő 
vállalkozások, szociális szövetkezetek 
támogatását célozza. A szektor erősítése és 
növekedése hosszú távon a nyílt munkaerő-
piaci foglalkoztatást, ezáltal a biztosabb 
megélhetést teremti meg a munkanélküliek 
számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter belügyminiszter 

15. 2.4.3.E 

Szociális gazdaság és a 
munkaerő-piaci 

szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek 

kapacitásfejlesztését 
célzó programok 
megvalósításával 

összefüggő szakmai 
fejlesztések 

0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a 2.4.3.D konstrukció 
keretei között pályázó szervezetek, továbbá a 
2.6.2 konstrukció keretein belül kiválasztott 
pályázatok szakmai támogatása, továbbá az 
ehhez kapcsolódó innovációs tevékenységek 
támogatása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

16. 2.4.3.F Komplex 0,00 0,00 2,96 3,00 0,00 A konstrukció célja olyan szociális gazdasági nemzetgazdasági  
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Térségfejlesztési 
Környezettudatos 

Munkáltatói Program a 
hátrányos helyzetű, 

alulképzett munkaerő 
tömeges foglalkoztatása 

érdekében 

szövetkezet támogatása, amely a megújuló 
energiaforrás összegyűjtése, termelése és 
energetikai célú felhasználása révén széles 
körben biztosítja a lehetőséget a hátrányos 
helyzetű célcsoportok foglalkoztatására, 
képzésére, ezáltal esélyt biztosítva az 
egyéneknek az önálló megélhetésre. 

miniszter 

17. 2.4.5 

A munka és a 
magánélet 

összehangolását segítő 
intézkedések 

a) Helyi 
kezdeményezések 

támogatása 
b) Vállalati/intézményi 

kezdeményezések 
támogatása 

0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a munka és a magánélet 
összehangolásának elősegítése helyi vagy 
munkahelyi kezdeményezések támogatásával, 
valamint kisgyermekek rugalmas, nappali 
ellátási lehetőségeinek fejlesztésével. A 
konstrukció részben a meglévő pályázati 
keretek bővülését, részben az egészségügyi 
intézményekben dolgozó kisgyermekes 
dolgozók munkahelyre történő visszatérését 
segítő szolgáltatások fejlesztését támogatja. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

18. 2.4.8 

A munkahelyi egészség 
és biztonság fejlesztése, 
a munkaügyi ellenőrzés 

fejlesztése 

0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy fokozza a 
társadalom, illetve azon belül a 
legérzékenyebb ágazatokban foglalkoztatott 
célcsoportok munkavédelmi tudatosságát, 
növelje a munkavállalók érdekérvényesítő 
képességét, tudatosítsa jogaikat és 
lehetőségeiket. Kiemelt cél továbbá az, hogy a 
projekt elősegítse a vállalkozások, 
munkáltatók jogkövető magatartását a 
munkahelyi védelem és egészségügy, illetve a 
legális foglalkoztatás terén. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

19. 2.5.3 
Gazdasági és társadalmi 

együttműködés 
erősítése 

0,00 3,89 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony 
működésének megteremtését célozza újfajta 
együttműködési keretek, hálózatok 
létrehozásának és fejlesztésének, valamint a 
szervezetek kapacitásai fejlesztésének 
támogatásával. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

20. 2.6.2 

Munkaerő-piaci 
szolgáltatást nyújtó 

civil szervezetek 
kapacitásának 
megerősítése 

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

A konstrukció célja a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek 
fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 
megerősítése különösen a hátrányos helyzetű 
térségekben. A konstrukció a szervezetek 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti 
kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek 
által nyújtott szolgáltatások minőségének 
javítását, a változó társadalmi és gazdasági 
feltételekhez való igazodását, szakmai 
innovációs képességének megerősödését 
szolgálja. 

21. Összesen 2,20 133,81 32,55 6,12 0,00    
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3. A 3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 
 
3.1. A prioritás tartalma:  
 
3.1.1. A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 
3.1.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és 
együttműködések kialakítása 
3.1.3. A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, 
esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 
3.1.4. Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 11,53 119,72 26,76 23,83 1,39 183,23 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 18,69 Mrd Ft 

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

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 222,79 14,88 20,45 258,12 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 3.1.1 
XXI. századi közoktatás 
(fejlesztés, koordináció) 

2. ütem 
0,00 0,00 6,86 0,00 0,00 

A konstrukció célja a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény és az új tartalmi szabályokhoz 
kapcsolódó központi közoktatás szakmai 
fejlesztésének megvalósítása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

4. 3.1.2 Új tartalomfejlesztések 
a közoktatásban 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja az új nemzeti köznevelési 
rendszerhez, a felülvizsgált nemzeti 
alaptantervhez és kerettantervekhez 
kapcsolódóan a közoktatás tartalmi 
kínálatának megújítása, fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 3.1.2.B 

Az Új Nemzeti 
Alaptantervhez 

illeszkedő tankönyv, 
taneszköz, és Nemzeti 

Közoktatási Portál 
fejlesztése 

0,00 0,00 4,60 1,20 0,00 

A konstrukció keretében elérni kívánt 
részcélok a következők: 
1. A Nemzeti Közoktatási Portál 
kialakításával az egységes szabályozóknak 
megfelelő, már elkészült és jövőben elkészülő 
digitális tananyagok és taneszközök 
elérhetőségének javítása. 
2. A nemzeti alaptantervhez és a 
kerettantervekhez illeszkedően a közoktatás 
tartalmi kínálatának megújítása és széles körű 
bővítése. 
3. Az új taneszközök használatára felkészített 
és azt alkalmazni képes pedagógusok, oktatási 
szakemberek körének bővítése. 
4. A Nemzeti Közoktatási Portálon elérhető 
interaktív gyakorlati feladatok legalább 10 
000 darabra történő emelése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

6. 3.1.3 Természettudományos 0,00 13,90 1,95 0,00 0,00 A konstrukció célja a természettudományos emberi  
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oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének 

megújítása a 
közoktatásban (Öveges 

Program) 

oktatás színvonalának erősítése a 
közoktatásban természettudományos laborok 
korszerűsítése és a pedagógusok 
továbbképzés révén. 

erőforrások 
minisztere 

7. 3.1.4 Köznevelés az 
iskolában 0,00 20,02 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció alapvető célja, hogy támogassa 
a megújuló, magasabb szakmai színvonalon 
működő köznevelési rendszer működését, az 
oktatás és képzés minőségének és 
hatékonyságának javítását, kiemelten az 
idegennyelv-tudást, digitális írástudást, 
vállalkozói, életpálya-építési, életviteli és 
egészségfejlesztési készségeket, 
környezettudatosságot, aktív 
állampolgárságot, valamint segítse elő az 
egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás 
elterjesztését. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

8. 3.1.4.B Köznevelés az 
iskolában 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció alapvető célja – a köznevelés 
új jogszabályi és fenntartói környezetéhez 
igazodva – az egész napos iskolai neveléshez 
kapcsolódóan a fenntartói feladatok 
ellátásának elősegítése az újonnan létrehozott 
állami iskolafenntartó szervezetnél és az új 
kerettantervek bevezetése a pedagógusok 
bevonásával. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

9. 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák 
fejlesztése – 2. ütem 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 

A konstrukció célja a megújuló, magasabb 
szakmai színvonalat képviselő köznevelési 
rendszer működésének támogatása, az oktatás 
és képzés minőségének és hatékonyságának 
javítása, ennek körében kiemelten az 
idegennyelvtudással, digitális írástudással, 
életpálya-építéssel, életvitellel, 
egészségfejlesztéssel, környezettudatossággal, 
aktív állampolgársággal kapcsolatos és a 
vállalkozói kompetenciák fejlesztése, az egész 
napos iskolai nevelés és foglalkoztatás 
elterjesztésének elősegítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

10. 3.1.5 Pedagógus képzés, 
továbbképzés 0,00 10,00 0,00 1,25 0,00 A konstrukció célja a pedagógus 

továbbképzési rendszer, a pedagógus 
emberi 

erőforrások  
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életpályamodellhez kapcsolódó 
pedagógusminősítési rendszer, valamint a 
szaktanácsadói rendszer tartalmi elemeinek, 
követelményeinek, eljárásainak részletes 
kidolgozása, szolgáltatási rendszerének 
kialakítása, kapcsolódó képzések 
lebonyolítása. 

minisztere 

11. 3.1.6 

Egységes 
Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 
által nyújtott 

szolgáltatások 
fejlesztése és a 

szolgáltatást támogató 
eszközök beszerzése 

0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 

A konstrukció célja, hogy a pályázó 
intézmények kapacitás- és 
szolgáltatásbővítéssel hozzájáruljanak a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
ellátórendszerének minőségi javításához, 
alakuljon ki olyan szolgáltatási professzió, 
ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférést, a sikeres együttnevelés 
feltételeinek megteremtését, segíti a 
társadalmi integrációt, javítja az esélyeket a 
munkaerő-piaci megjelenésben. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

12. 3.1.7 

Referencia intézmények 
országos hálózatának 

kialakítása és 
felkészítése 

4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a referencia értékű 
működési és pedagógiai gyakorlattal 
rendelkező közoktatási intézmények 
felkészítése nevelési-oktatási gyakorlatuk 
továbbadására, elterjesztésére, 
megismertetésére, illetve ezáltal más 
közoktatási intézmények értékelvű szakmai 
fejlesztő tevékenységének segítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

13. 3.1.8 
Átfogó 

minőségfejlesztés a 
közoktatásban – 2. ütem 

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

A konstrukció célja a tanulói 
teljesítménymérés rendszerének 
továbbfejlesztése, az intézményértékelési 
eljárások fejlesztése, értékelési folyamatok és 
gyakorlat kialakítása, pilot programok, 
rendezvények támogatása, információ-
menedzsment és visszacsatolás rendszerének 
fejlesztése, valamint a közoktatási 
intézmények minőségfejlesztési 
tevékenységének komplex támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

14. 3.1.9-11/1 Diagnosztikus mérések 
fejlesztése 0,71 0,00 0,00 0,19 0,00 

A konstrukció célja, hogy az oktatásirányítás, 
a nevelési-oktatási intézmények és a 
pedagógusok számára teljes körben 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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hozzáférhető, szabadon használható 
mérőeszközök, módszertani útmutatók és 
továbbképzések jöjjenek létre. 

15. 3.1.10 Helyi oktatásirányítás 
fejlesztése 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a helyi oktatásirányítás 
fejlesztése, az oktatási rendszer 
hatékonyságának javítását célzó fejlesztések 
támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

16. 3.1.11 Óvodafejlesztés 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a nemzeti köznevelésről 
szóló törvénnyel összhangban a magyar 
óvodapedagógia strukturális 
feltételrendszerének továbbfejlesztése olyan 
támogatórendszerek segítségével, amelyek 
illeszthetőek a jelenlegi óvodai hálózat 
intézményrendszeréhez, ugyanakkor a 
társadalmi folyamatok szükségszerűségeire is 
reagálnak. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

17. 3.1.12 

A matematikai, 
természettudományos 

és műszaki 
kompetenciák 
fejlesztése a 

közoktatásban digitális 
tananyagfejlesztés és 
képzők képzése révén 

0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a hazai matematikai és 
természettudományos oktatás módszertani 
megújítása, eszközrendszerének fejlesztése, a 
matematika és fizika tárgyakhoz kapcsolódó 
modern digitális tananyagok kidolgozása és 
bevezetése, valamint a képzők képzése, 
ezáltal a matematikai, természettudományos 
és műszaki kompetenciák erősítése a 
közoktatásban. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

18. 3.1.13 

A testnevelés új 
stratégiájának és fizikai 

állapot új mérési 
rendszerének 

kialakítása és az 
önkéntes részvétel 

ösztönzése a komplex 
iskolai 

testmozgásprogramok 
szervezésében 

0,00 2,20 0,00 0,60 0,00 

A konstrukció két komponensben valósul 
meg: 
1. A testnevelés és sport műveltség területén 
bevezetésre kerülő új tartalmak megalapozása 
pedagógusok számára és az intézményi 
eszközök korszerűsítése a nemzetközi és 
európai uniós trendeknek megfelelően. A 
gyermekek és tanulók fizikai 
állapotmérésének megújítása, a fittségi és az 
aktivitási szint mérését egyidejűleg lehetővé 
tevő tesztbattérián nyugvó bevezetése. 
2. Az önkéntesség és az aktív polgárság 
fizikai aktivitás általi ösztönzése érdekében a 
testnevelés és sport műveltségterületen, a 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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diáksport egyesületekben (iskolai 
sportkörökben) és egyéb területi 
sportszervezetekben dolgozó pedagógusok és 
sportszakemberek (a továbbiakban e mező 
alkalmazásában: célcsoport) készségeinek 
fejlesztésére kerül sor. 
Ennek keretében feltérképezik és bővítik az 
önkéntes tevékenységek ösztönzését szolgáló 
formális és informális tudáselemeket, 
valamint átadják az önkéntes részvétellel zajló 
mozgásprogram szervezéssel és 
megvalósítással kapcsolatos, egyúttal a sport 
általi társadalmi befogadást – felzárkózást – 
szolgáló kompetenciákat és attitűdöket. 
A konstrukció keretében a célcsoport képzése 
(képzők képzése), az önkéntességet, a 
tehetséggondozást és a hátrányos helyzetű 
csoportok – köztük fogyatékossággal élők 
adaptált – iskolai sportját koordináló portál 
(informatikai modul) kialakítása, valamint a 
3.3.15 konstrukció eredményeinek mérését-
értékelését szolgáló monitoring rendszer 
kialakítása valósul meg. 

19. 3.1.14 
A médiaműveltség, 

médiatudatosság 
elterjesztése 

0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció hosszú távú célja, hogy a hazai 
médiaoktatás, médiaértés-oktatás 
tudásbázisává válva továbbképzésekkel 
segítse elő a pedagógusok munkáját, 
ismeretterjesztő bemutatókkal végezze el a 
szülők felvilágosítását, konferenciákkal 
erősítse a szakmai párbeszédet. A konstrukció 
célja továbbá a Média és mozgóképelmélet 
tárgy korszerű – médiatudatossággal, 
médiaértéssel, tudatos fogyasztói 
magatartással együttesen újradefiniált – 
kulcskompetenciaként való megerősítése a 
közoktatásban. A médiatudatosság-fejlesztő 
programokban, modulokban a résztvevők 
testközelből, szemléletes példákon keresztül 
ismerjék meg korszerű infotechnikai 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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környezetben a médiumok működési 
mechanizmusait a nemzeti alaptantervben 
definiált oktatási célokhoz igazodva. 

20. 3.1.15 Köznevelési reformok 
operatív megvalósítása 0,00 0,00 4,09 0,00 0,00 

A konstrukció célja a pedagógiai reformok 
eredményes gyakorlati bevezetésének 
elősegítése és a köznevelési informatikai 
rendszer fejlesztése.  

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

21. 3.1.16 

IT szakemberképzés és 
az informatika, mint 
lehetőség a hátrányos 

helyzetű tanulók 
számára 

0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

A konstrukció célja az informatikai szakmák 
iránti érdeklődés felkeltése pályaorientáció 
tevékenység megvalósításával, és az 
informatikai pályában rejlő lehetőségek 
felhasználása a társadalmi integráció 
érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

22. 3.1.17 
Az egyházak 
köznevelési 

feladatainak támogatása 
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy a bevett egyházak 
fenntartásában lévő köznevelési intézmények 
egyenlő esélyeket biztosító, hatékony és 
minőségi köznevelési szolgáltatásokat 
biztosítsanak. Ennek érdekében a konstrukció 
keretében a bevett egyházak – mint 
intézményfenntartók – hatékonyabb 
szervezetrendszerének kialakítására és 
irányítási, módszertani, minőségbiztosítási 
kompetenciáinak fejlesztésére kerül sor. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

23. 3.1.19 

Tartalmi-módszertani 
fejlesztés, valamint 

pedagógus-
továbbképzés a 
mindennapos 

testnevelés terén 

0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 

A konstrukció célja a mindennapos 
testneveléshez kapcsolódóan az egészséges 
életmódra nevelés elősegítése az erőnléti és 
állóképesség-javító programok fejlesztésével. 
A konstrukció keretében kerülnek kialakításra 
és kipróbálásra az on-line szakmódszertani 
segítségnyújtás és mentorálás rendszerei és 
kísérleti jelleggel a csapatsport utánpótlás-
neveléshez kapcsolódó pedagógus-
továbbképzési tananyagok és képzések a 
mindennapos testnevelést végző szaktanárok 
részére, különösen a kiemelt csapatsportágak 
tekintetében (pl. kézilabda, vízilabda, 
kosárlabda). A konstrukció kiemelt figyelmet 
fordít a többségében roma fiatalok számára 
sportolási lehetőséget, programokat szervező 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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intézményekre, szaktanárokra. 

24. 3.2.1.A 

Közoktatási 
intézmények 

szerepbővítése, újszerű 
intézményi 

együttműködések 
kialakítása (tanulást 

segítő támogató formák 
bevezetése) 

0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a közoktatási 
intézmények támogatása új tanulási formák 
adaptálására, informális, non-formális tanulási 
lehetőségek kialakítására, új típusú 
intézményi együttműködések támogatása. 
További cél a hagyományos, formális 
intézményi keretek között nem, illetve nem 
könnyen oktatható tanulók számára olyan – az 
egyéni igényekre, szükségletekre szabott – 
tanulási formák kialakítása, amely elvezeti a 
tanulót a sikeres iskolai végzettség, szakmai 
tudás megszerzéséhez. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

25. 3.2.1.B 

Közoktatási 
intézmények 

szerepbővítése, újszerű 
intézményi 

együttműködések 
kialakítása (tanulást 

segítő támogató formák 
bevezetése) 

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

A konstrukció célja a pályaválasztáshoz, 
illetve a felnőtté váláshoz szükséges 
megfelelő információk és ismeretek átadása, 
képességek és készségek fejlesztése, a 
kapcsolódó interaktív szolgáltatások 
kialakítása és info-kommunikációs csatornák 
használata, valamint elérhetővé tétele, illetve 
egy karrier-tanácsadási rendszer kiépítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

26. 3.2.3.A 

„Építő közösségek” – 
A) közművelődési 

intézmények a kreatív 
iparral kapcsolatos 
alapkompetenciák 

fejlesztését elősegítő új 
tanulási formák 

szolgálatában 3. ütem 

2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a kulturális intézmények 
közreműködésével a kreatív készségek és 
kompetenciák fejlesztése az iskoláskorúak 
körében. Cél a kreatív iparhoz kapcsolódó 
elméleti ismeretek és gyakorlati 
tevékenységek körének bővítése, a 
támogatások felhasználása során a személyes 
aktivitás által létrejövő hozzáadott érték 
maximalizálása, továbbá az, hogy az 
iskolarendszeren belül megszerzett 
képességeket, kreativitást továbbfejlesztő 
közösségi szolgáltatások az országban 
arányosan és minél teljesebb körben legyenek 
elérhetők. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

27. 3.2.3.B 

„Építő közösségek” – 
B) A korszerű, 
többfunkciós 

(multifunkcionális) 

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

A konstrukció céljai: 
1) A Darányi Ignác Terv keretében támogatott 
vagy létrejövő többfunkciós közművelődési 
intézményekre irányuló, elsősorban azok 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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közművelődési 
fejlesztéseket szolgáló 
közösségi programok, 
együttműködések, új 

tanulási formák 
kialakulásának 

elősegítése 

oktatást támogató kulturális szolgáltatásai (a 
helyi társadalomba történő beágyazódást 
elősegítő programok, közművelődési 
fejlesztéseket szolgáló közösségi alkalmak, 
non-formális és informális tanulási formák) 
fejlesztésének elősegítése. 
2) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében támogatott többfunkciós 
közművelődési intézmények szolgáltatásai (a 
helyi társadalomba történő beágyazódást 
elősegítő programok, közművelődési 
fejlesztéseket szolgáló közösségi alkalmak, 
non-formális és informális tanulási formák) 
fejlesztésének elősegítése. 
3) A nagy számban létrejövő intézmények 
segítése új típusú, többfunkciós 
programkínálat kialakításában, továbbá az 
összehangolt fejlesztésben, módszertani 
támogatás és koordináció révén. 

28. 3.2.4.A 

„Tudásdepó - Expressz" 
– A: A könyvtári 

hálózat nem formális és 
informális képzési 

szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás 

érdekében 3. ütem 

2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja az egész életen át tartó 
tanulás feltételeinek megteremtése a 
könyvtárakban új tanulási lehetőségek és 
formák elterjesztésével, az oktatási és 
kulturális intézményrendszer közötti 
együttműködés új útjainak kiépítésével. Olyan 
könyvtári szolgáltatások fejlesztése a cél, 
amelyek elősegítik az egyenlő esélyű 
hozzáférést a nem formális és informális 
tanulás és képzés lehetőségeihez, hogy a 
könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja 
a minőségi oktatást, a formális oktatáson 
kívüli képzést és tanulást, a könyvtári 
szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és 
digitális kompetenciák fejlesztését. További 
cél a könyvtárak tanulást segítő 
szolgáltatásainak és adatbázisainak, 
dokumentum- és információ-szolgáltatási 
rendszerének fejlesztése és összehangolása, 
valamint a könyvtárak ehhez kapcsolódó 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 38. szám

 
2971

	  

	  

humánerőforrásának fejlesztése. Kiemelt cél a 
könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi különbségeinek a csökkentése. 

29. 3.2.4.B 

„Tudásdepó - Expressz" 
– B: Országos könyvtári 
szolgáltatások bővítése, 
fejlesztése az oktatás és 
képzés támogatásának 

érdekében 2. ütem 

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja kettős: részben az új, 
országos elektronikus könyvtári 
szolgáltatások fejlesztése, bővítése, részben 
pedig országos olvasáskultúra-fejlesztő 
programok megvalósítása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

30. 3.2.8 

„Múzeumok 
Mindenkinek” Program 
– Múzeumok oktatási-

képzési szerepének 
erősítése B) 

komponens, 3. ütem 

0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 

A konstrukció célja a múzeumok közoktatást 
és az egész életen át tartó tanulást támogató 
szolgáltatásainak körében a 
múzeumpedagógiai tevékenységek 
fejlesztése. További cél az iskolák és 
múzeumok közötti partnerség erősítése: 
kompetenciafejlesztés a kedvezményezett 
múzeumok és iskolák együttműködésében 
megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő 
múzeumpedagógiai programsorozatok 
keretében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

31. 3.2.12 

Kulturális szakemberek 
továbbképzése a 

szolgáltatásfejlesztés 
érdekében 

0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a kulturális intézmények 
szakembereinek át- és továbbképzése a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program és a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretében támogatott, élethosszig tartó 
tanuláshoz kapcsolódó kulturális alapú 
szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és 
széles körű elterjesztését segítő humán-
erőforrás igények biztosítására. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

32. 3.2.13 

Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán 

kívüli nevelési 
feladatok ellátásában 2. 
ütem (első és második 

kör) 

0,00 8,58 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a közoktatásban résztvevő 
gyerekek és tanulók óvodai nevelésének, 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős nem 
formális és informális nevelésének és 
oktatásának támogatása kulturális 
érzékenységet, kreativitást fejlesztő 
szabadidős tevékenységek megvalósításával, a 
nevelési-oktatási és kulturális intézmények 
hosszú távú együttműködésében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

33. 3.2.14 Egységes Nemzeti 0,00 0,50 0,00 0,00 0,09 A konstrukció célja a közoktatást támogató emberi  
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Oktatási és Kulturális 
Térinformációs 

Rendszer létrehozása 

oktatási és kulturális térinformációs rendszer 
létrehozása, amely a formális és non-formális, 
valamint az informális tanuláshoz egységes, 
nemzeti kulturális értékeket és digitális 
tartalmakat biztosító rendszert hoz létre, 
kapcsolódva a nemzeti alaptantervhez, 
kiegészítve és hatékonyabbá téve a formális 
oktatást, továbbá a szolgáltatáshoz 
kapcsolódó módszertani megalapozással, a 
képzések kidolgozásával, lebonyolításával 
segíti a széles körű hasznosulást. 

erőforrások 
minisztere 

34. 3.2.15 
Hagyományőrzés az 
országosan kiemelt 

térségekben 
0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

A konstrukció célja egy olyan módszertani 
intézményhálózat kialakítása, amely a 
kulturális intézmények bázisán elősegíti a 
területfejlesztési szempontból kiemelt 
térségekben a hagyományos gazdasági, 
társadalmi és kulturális örökség megőrzését, 
illetve újraéledését. A konstrukció keretében a 
köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan 
tartalomfejlesztési, továbbképzési, 
módszertani és adatgyűjtési feladatok is 
megvalósulnak. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

35. 3.3.8.A 

Közoktatási 
intézmények 

esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztéseinek 

támogatása 

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

A konstrukció célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek, tanulók eredményes 
nevelését, oktatását szolgáló feltételek 
javítása, a közoktatási rendszer esélyteremtő 
és felzárkóztató szerepének növelése. További 
cél a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
iskolai felzárkózását segítő modellértékű 
programok elterjesztése, továbbfejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

36. 3.3.8.B 

Közoktatási 
intézmények 

esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztéseinek 

támogatása a hátrányos 
helyzetű kistérségekben 

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

A konstrukció céljai: 
1. a közoktatási intézmények befogadó, 
minőségi oktatása fejlesztése érdekében a 
leszakadó társadalmi rétegek többségi 
óvodákban, iskolákban való integrálását 
elősegítő programok intézményi alkalmazása, 
2. az iskolai szegregációt felszámoló 
szervezeti és pedagógiai modellek gyűjtése, 
adaptálása és terjesztése, 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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3. a szakmai felkészülést szolgáló pedagógus-
továbbképzéseken való részvétel, 
4. befogadó iskolai környezet kialakítása, 
5. a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
sikeres integrációja érdekében: integrációt 
támogató módszertan adaptációja, intézményi 
pedagógiai program átdolgozása, fenntartói, 
társadalmi környezet érzékenyítése, 
6. a pedagógiai fejlesztéshez szükséges 
eszközök, berendezések beszerzése, 
7. a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek korai (3 éves kortól történő), 
szervezett beóvodázásának és az óvodai 
hiányzások megszüntetésének elősegítése, 
8. az intézményi együttműködések és 
intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások 
fejlesztése, 
9. szakmai, módszertani szolgáltatások és 
hálózatok szervezése, fejlesztése és 
továbbfejlesztése a hátrányos helyzetű 
térségekben. 

37. 3.3.9.A Tanoda típusú 
programok támogatása 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 

A konstrukció célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók továbbtanulási 
útjainak megerősítése az oktatási 
esélykülönbségek csökkentését célzó 
alternatív megoldások, tanoda típusú 
programok támogatásával. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

38. 3.3.9.B Második Esély Típusú 
programok támogatása 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók továbbtanulási 
útjainak megerősítése az oktatási 
esélykülönbségek csökkentését célzó 
alternatív megoldások, második esély típusú 
oktatási-tanulási formák és programok 
támogatásával. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

39. 3.3.9.C 

Tanoda típusú 
programok támogatása 
a Hátrányos Helyzetű 

kistérségekben 

0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 

A konstrukció célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók továbbtanulási 
útjainak megerősítése az oktatási 
esélykülönbségek csökkentését célzó 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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alternatív megoldások, tanoda típusú 
programok támogatásával a hátrányos 
helyzetű térségekben. 

40. 3.3.9.D 

Második Esély Típusú 
programok támogatása 
a hátrányos helyzetű 

kistérségekben 

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

A konstrukció célja a halmozottan hátrányos 
helyzetű és roma tanulók továbbtanulási 
útjainak megerősítése az oktatási 
esélykülönbségek csökkentését célzó 
alternatív megoldások, második esély típusú 
oktatási-tanulási formák és programok 
támogatásával a hátrányos helyzetű 
térségekben. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

41. 3.3.10.A 
Továbbtanulást erősítő 

kezdeményezések 
támogatása 

0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció hozzájárul a középiskolai 
lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos 
helyzetű középiskolai tanulók középfokú 
végzettsége megszerzéséhez, illetve ezen 
tanulók felsőoktatási képzésbe való 
jelentkezéséhez és a bekerülés esélyeinek 
növeléséhez. A konstrukció alapvető célja 
elsősorban a középfokú végzettséget 
megszerző hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók számának és 
arányának növelése, illetve a felsőoktatásba 
jelentkező hátrányos helyzetű hallgatók 
számának növelése, az idáig vezető út 
megerősítése. További cél az olyan, tanulást 
támogató rendszerek kialakítása, amelyek az 
egyéni tanulási igényekre reagálva járulnak 
hozzá a személyes kompetenciák 
fejlesztéséhez. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

42. 3.3.10.B 

Továbbtanulást erősítő 
kezdeményezések 

támogatása a hátrányos 
helyzetű kistérségekben 

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

A konstrukció hozzájárul a középiskolai 
lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos 
helyzetű középiskolai tanulók középfokú 
végzettsége megszerzéséhez, illetve ezen 
tanulók felsőoktatási képzésbe való 
jelentkezéséhez és a bekerülés esélyeinek 
növeléséhez. A konstrukció alapvető célja 
elsősorban a középfokú végzettséget 
megszerző hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók számának és 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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arányának növelése, illetve a felsőoktatásba 
jelentkező hátrányos helyzetű hallgatók 
számának növelése, az idáig vezető út 
megerősítése. További cél az olyan, tanulást 
támogató rendszerek kialakítása, amelyek az 
egyéni tanulási igényekre reagálva járulnak 
hozzá a személyes kompetenciák 
fejlesztéséhez. 

43. 3.3.12 

„Ifjúság.hu” a sikeres 
nemzedékért – Átfogó 

ifjúsági 
szolgáltatásfejlesztés a 
közoktatásban tanuló 

diákok 
esélyegyenlőségének 
növelése érdekében 

0,00 3,00 0,00 0,00 0,30 

A kormányzati ifjúságpolitikai stratégiai 
célokkal összhangban a konstrukció célja az 
ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő, 
egységes és átfogó szolgáltatási rendszer 
kialakítása, amely az iskolarendszerű 
képzésben résztvevő diákok iskolai 
sikerességét, életpálya-tervezésük folyamatát 
széleskörű programok révén segíti elő. A 
konstrukció két kiemelt eszköze: 
1. a diákokkal való személyes és közvetlen 
kapcsolattartást lehetővé tevő, az oktatási 
intézményekkel szorosan együttműködő, 
területi alapon szerveződő tanácsadói irodák, 
helyi kontaktpontok hálózata, mely 
információ- és szolgáltatásnyújtással, 
ismeretek átadásával, közvetítésével, 
képzések, kulturális és szabadidős programok 
szervezésével, egyéni életpálya tanácsadással, 
rendszeres tehetséggondozó programokkal 
támogatják az intézményekben folyó szakmai 
nevelő munkát, 
2. egy korszerű, széles körű szolgáltatásokat 
nyújtó központi internetes információs 
ifjúsági portál, amely tematizált, jól 
szerkesztett információkat, válaszokat nyújt 
ennek a korosztálynak, elősegíti az 
értékközvetítést. 
A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók 
kiemelt célcsoportként jelennek meg a 
fejlesztések során. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

44. 3.3.13 Eötvös József 0,00 3,05 1,87 0,00 0,00 A konstrukció célja a pedagógiai-szakmai emberi  
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Program – Pedagógiai 
szakma szolgáltatások 

fejlesztése – 
Projektháló 

szolgáltató intézet létrehozása, a 
szolgáltatások (pl. tanulótámogató tanácsadás) 
fejlesztése, mérés-értékelési tevékenység 
fejlesztése (pl. szociális kompetenciák 
területére való kiterjesztése) és lebonyolítása, 
illetve szolgáltatások biztosítása az érintett 
intézmények számára. Pilot program 
keretében 40 feladat-ellátási helyen (94 
hátrányos helyzetű kistérségben) tesztelésre 
kerülnek a következő szolgáltatások: 
1. pedagógiai nézetek kutatása, 
2. szociális kompetenciák mérése, 
3. az iskola nevelési hatékonyságának mérése, 
4. tanulótámogató tanár rendszerének 
bevezetése, 
5. pedagógiai krízis menedzser, 
6. pedagógiai coach. 

erőforrások 
minisztere 

45. 3.3.14 
Hazai és nemzetközi 

testvériskolai 
kapcsolatok kialakítása 

0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció az országhatáron belüli és túli, 
valamint nemzetközi testvériskolai 
kapcsolatok kialakításával, közös programok 
megvalósításával hozzájárul a gyermekek 
kompetenciájának (pl. szociális, életviteli, 
kommunikáció) fejlesztéséhez, 
ismeretanyaguk bővítéséhez. Emellett az 
intézmények között olyan kapcsolatok 
kialakítását teszi lehetővé, amelyek keretében 
megoszthatják tapasztalataikat, jó 
gyakorlataikat a nevelés különböző területein, 
így például az egész napos iskola keretében 
folytatott tevékenységeikkel, a hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelésével 
kapcsolatosan. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

46. 3.3.15 

A hátrányos helyzetű 
gyermekek önkéntes 

részvételének 
ösztönzése a komplex 

iskolai 
testmozgásprogramok 

szervezésében 

0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 

A konstrukció keretében sor kerül a hátrányos 
helyzetű gyermekek sport általi önkéntesség 
témájú, képzők általi szemléletformálására. 
Emellett a komplex iskolai 
testmozgásprogramok területén, valamint a 
testnevelés és sport műveltségterületen, a 
diáksport egyesületekben (iskolai 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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sportkörökben) és egyéb területi 
sportszervezetekben dolgozó pedagógusok és 
sportszakemberek irányításával, és az 
önkéntes tréningeken részt vett hátrányos 
helyzetű gyermekek vezetésével zajló, a 
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
testmozgásprogramok, valamint társadalmi 
felelősségvállalást ösztönző programok 
megvalósítására kerül sor. 

47. 3.3.16 Szimfónia 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 

A konstrukció célja a zenére, a hangszerek 
ismeretének elsajátítására, a muzikalitás 
javítására, az együtt zenélésre építve az 
általános iskolában tanuló, hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiatalok társadalmi 
beilleszkedésének elősegítése, a társas 
kompetenciák és koncentrációs képességek 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

48. 3.3.17 Iskola a természetben 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű 
településeken a tanulók – iskolai keretek 
közti – megismertetése a helyi természeti 
adottságban rejlő lehetőségekkel, különös 
tekintettel a mezőgazdasági ismeretekre. A 
konstrukció keretében nemzetközi 
referenciával bíró program hazai 
adaptációjára és ahhoz kapcsolódó 
módszertani fejlesztésre kerül sor. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

49. 3.4.1.A 
Nemzetiségi tanulók 

nevelésének és 
oktatásának támogatása 

0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy a nemzetiségi 
oktatás számára a minőség javítását szolgáló 
oktatási programok álljanak rendelkezésre, 
amelyek hozzájárulnak a pedagógusok 
módszertani kultúrájának bővítéséhez a 
kompetenciaalapú oktatás módszertanával és 
eszközeivel, továbbá biztosítják a tanulók 
eltérő nyelvi adottságaira épülve a képességek 
és kulcskompetenciák egyénre szabott 
fejlesztését és megerősítését. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

50. 3.4.1.B 
Migráns tanulók 
nevelésének és 

oktatásának támogatása 
0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a migráns hátterű, a 
köznevelés, közoktatás rendszerében részt 
vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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magyar társadalomba és a munka világába 
történő beilleszkedésének, önálló életvitelük 
kialakításának támogatása. 

51. 3.4.2.A Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció kiemelt célja, hogy a sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelésében, 
oktatásában részt vevő intézmények (speciális 
és többségi) szervezetében és működésében 
végbemenjen a szakmai minőség megújulása, 
megvalósuljon a gyermekek körében 
megnyilvánuló képességbeli és tanulási 
szükségletekhez való alkalmazkodás. A 
konstrukció támogatásával a speciális 
intézmények alkalmassá válnak arra, hogy 
integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi 
iskolákba való átmenetre, folyamatos 
segítséget nyújtsanak az együttnevelésben 
részt vevők számára, támogassák a többségi 
intézményeket a sajátos nevelési igényű 
tanulók befogadásában. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

52. 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű 
gyerekek integrációja 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy országos szinten 
legyen biztosított a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények közötti információáramlás, a jó 
gyakorlatok megosztása és a fejlesztések 
közzététele annak érdekében, hogy a 
pedagógiai szakszolgálati intézményben a 
gyermekek, a tanulók és családjaik 
Magyarország egész területén azonos 
színvonalon, helyben vagy a lakóhely 
körzetében jussanak elérhető, korszerű, 
komplex, tudatosan szervezett ellátáshoz. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

53. 3.4.3 Iskolai 
tehetséggondozás 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a tehetséges tanulókkal 
való kiemelt foglalkozás, továbbá az 
esélynövelést szolgáló tehetséggondozás 
támogatása, az iskolai tehetséggondozás 
feltételrendszerének fejlesztése, a 
pedagógusok szakmai-módszertani 
felkészítése, az iskolai tehetséggondozási 
tevékenységek és programok ösztönzése, 
elterjesztése. További cél a sportban 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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eredményes és tehetséges fiatalok segítése, 
utánpótlás és élsport területén érintett fiatalok 
tanulmányi felzárkózásának segítése, tanulás 
és szakmaszerzés összehangolása a fiatalkori 
sporttevékenységgel a „kettős karrier” 
segítése jegyében. 

54. 3.4.4 

Országos tehetségsegítő 
hálózat létrehozása 
(Magyar Géniusz 

Integrált Tehetségsegítő 
Program) „B” 
komponens 

0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a tehetséges gyermekek 
és fiatalok megtalálása és integrálása, 
képességeinek kibontakoztatása, társadalmi 
hasznosulása. További cél egy országos, civil 
bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítása, 
amely összeköti és kibővíti az oktatási 
folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli 
tehetségsegítő kezdeményezéseket, támogatja 
a tehetséges fiatalok önszerveződését. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

55. 3.4.5-12 Tehetséghidak Program 0,00 1,98 0,00 1,20 0,00 

A konstrukció célja az iskolai és iskolán 
kívüli tehetségsegítés és tehetséggondozás 
feltételrendszerének javítása révén a 
tehetséges gyerekekkel, fiatalokkal való 
kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést 
szolgáló tehetséggondozás hosszú távú, 
ágazatközi együttműködésen alapuló 
feltételeinek megteremtése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

56. Összesen 11,53 119,72 26,76 23,83 1,39    
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4. A 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság 
kiépítése érdekében 
 
4.1. A prioritás tartalma: 
 
4.1.1. A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban 
4.1.2. A felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves 
együttműködés kiépítésének szolgálatában 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 44,11 41,21 5,91 12,54 3,81 107,58 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 15,72 Mrd Ft 

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

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 167,33 6,43 14,68 188,44 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 38. szám

 
2981

4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 4.1.1.C/12 

Regionális és ágazati 
felsőoktatási 

együttműködés 
támogatása, vidéki 

felsőoktatási integráció 
elősegítése 

0,00 16,93 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja: 
1. a regionális–térségi–területi felsőoktatási 
együttműködések támogatása, 
2. az ágazati felsőoktatási együttműködések 
támogatása az Új Széchenyi Terv kiemelt 
iparági célkitűzéseihez kapcsolódóan, 
3. a vidéki felsőoktatási intézmények 
megerősítése, 
4. a nemzetközi hallgatói mobilitás 
elősegítése, 
5. a hallgatók esélyegyenlőségének 
támogatása, mentorszolgáltatások fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

4. 4.1.1.C/13 

Ágazati felsőoktatási 
együttműködés 

támogatása, vidéki 
felsőoktatási integráció 

elősegítése – 
Egészségügy 

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

A konstrukció célja: 
1. az egészségügyi ágazati felsőoktatási 
együttműködések támogatása az Új Széchenyi 
Terv kiemelt iparági célkitűzéseihez 
kapcsolódóan, 
2. a vidéki felsőoktatási intézmények 
megerősítése, 
3. a nemzetközi hallgatói mobilitás 
elősegítése, 
4. a hallgatók esélyegyenlőségének 
támogatása, mentorszolgáltatások fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 4.1.1.D Roma szakkollégiumok 
támogatása 0,00 1,15 0,30 0,00 0,00 A konstrukció célja a roma szakkollégiumok 

támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

6. 4.1.1.F A felsőoktatási 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 A konstrukció általános célja a felsőoktatási emberi  
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szakképzés területi 
társadalmi és gazdasági 
szerepének fejlesztése 

intézmények gazdasági fejlődésben vállalt 
szerepének erősítése: 
1. helyi szinten, a kormányzati, szak- és 
felnőttképzési, valamint a gazdasági 
szereplőkkel való együttműködés, 
2 a munkaerőpiac-orientált, vállalkozói 
kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési 
elemek bevezetése, 
3. a képzés duális rendszerűvé alakítása, 
4. a hallgatók számára a felsőoktatási 
képzések mellett, illetve a lemorzsolódó 
hallgatók számára a helyett szakmai és 
felnőttképzési programok biztosítása. 

erőforrások 
minisztere 

7. 4.1.1.F-14 
A felsőoktatás területi 

társadalmi és gazdasági 
szerepének fejlesztése 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 

A konstrukció célja a felsőoktatási képzés 
eredményességének növelése a 
gyakorlatorientáltság növelésével, továbbá a 
gazdasági, szakképzési és felsőoktatási 
szereplőkkel való együttműködés 
megerősítésén keresztül. További cél a 
vertikális együttműködések kialakítása és 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

8. 4.1.2.B2 

Pedagógusképzést 
segítő szolgáltató és 

kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése, 

országos komponens 

0,00 6,41 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a felsőoktatási 
pedagógus- és tanárképzés, továbbképzés 
minőségének fejlesztése, a pedagógus- és 
tanárképzés felsőoktatási hálózatának 
országos továbbfejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

9. 4.1.2.D 
Idegen nyelvi képzési 
rendszer fejlesztése a 

felsőoktatásban 
0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja: 
1. a szaknyelvi képzési rendszer fejlesztése, 
2. a bemeneti és kimeneti feltételek 
biztosítása és fejlesztése, 
3. a szaknyelvi képzési rendszerhez 
kapcsolódó szervezeti fejlesztések, 
4. a szaknyelvi képzési rendszer 
fejlesztéséhez kapcsolódó pilotként 
munkaerő-piaci elvárásokhoz és szerepekhez 
illeszkedő nyelvi programok és képzések 
lebonyolítása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

10. 4.1.2.E Sport a felsőoktatásban 
(hallgatói, oktatói és 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 A konstrukció két komponensben valósul 

meg: 
emberi 

erőforrások  
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alumni 
sporttevékenységek 

fejlesztése) 

A) Képzésfejlesztés a sporthoz kapcsolódó 
képzések területén: 
1. meglévő szakok módszertanának és 
tananyagának fejlesztése, 
2. új alap- és mesterszakok tananyagának és 
módszertanának kialakítása, valamint 
3. szakterületi képesítési kompetenciák 
megszerzésére irányuló átképzési kurzus 
kialakítása. 
B) Hallgatói szolgáltatások fejlesztése a sport 
területén: 
1. intézményi hallgatói sportszolgáltatások 
körének és módszertanának fejlesztése, 
2. élsportolói tehetséggondozási rendszer 
kiépítése és működtetése. 

minisztere 

11. 4.1.2.E-15 Sport a felsőoktatásban 
(képzések fejlesztése) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 A konstrukció célja a sporttudományi és 

kapcsolódó képzések fejlesztése, bővítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

12. 4.1.2.F 
Felsőfokú szakirányú 

továbbképzés fejlesztés 
az informatika területén 

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

A konstrukció célja: 
1. a létező informatikai képzésekhez igazodva 
felsőfokú szakképzés, felsőfokú szakirányú 
továbbképzés és egyéb képzésformák 
kidolgozása, átdolgozása és on-line képzési 
központ kialakítása, 
2. az egyetemi oktatók felkészítése az on-line 
rendszerben történő képzések megtartására, 
3. pilot jelleggel 500 fiatal próbaképzése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

13. 4.1.3-11/1 

Felsőoktatási 
szolgáltatások 
rendszerszintű 

fejlesztése, 2. ütem 

1,48 0,00 0,00 0,09 0,00 A konstrukció célja az ágazati informatikai, 
képzési és hallgatói szolgáltatásfejlesztés. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

14. 4.2.1.C 

Tudás-Park A 
növekedési zónák 

tudástranszfer 
tevékenységének 

támogatása a 
felsőoktatási 
intézmények 
bevonásával 

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

A konstrukció célja az innováció területén az 
állami-önkormányzati intézmények, a 
felsőoktatási-kutatási intézmények és a 
vállalatok együttműködésén alapuló hármas 
egység (triple helix) modell elterjesztése, 
illetve annak kiterjesztése a civil szereplők 
bevonásával a négyes egység (quadruple 
helix) modellre. A konstrukció további célja 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és 
helyi önkormányzati kapacitásokra épülő 
együttműködések, non-profit tudás- és 
technológia-transzfert elősegítő szervezetek 
kialakítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek 
multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió 
gazdasági versenyképességének erősítésében 
és K+F+I tevékenységének hasznosításában. 

15. 4.2.1.D 

A társadalmi innováció, 
valamint a társadalom- 
és gazdaságtudományi 

kutatási hálózatok 
együttműködésének 

erősítése 

0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 

A konstrukció célja a kutatási potenciál 
megerősítése a felsőoktatás harmadik 
missziójához kapcsolódó fejlesztésekhez 
kapcsolódóan, továbbá a felsőoktatási jelenlét 
biztosítása új, innovatív megoldásokkal az 
oktatás és a kutatás olyan területein, ahol a 
felsőoktatási szolgáltatások megjelenése 
hiánypótló. A konstrukció célja: 
1. Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív 
városi fejlesztésekhez és közép-európai 
nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez 
kapcsolódóan. 
2. Új típusú képzési kapacitások és 
(szakember-megtartó) formációk létrehozása 
a társadalmi-gazdasági válságfolyamatok 
megelőzése és kezelése érdekében, különösen 
a jelentős elvándorlással és társadalmi-
gazdasági problémákkal terhelt területeken. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

16. 4.2.2.A 

Nemzetközi 
közreműködéssel 

megvalósuló alap- és 
célzott alapkutatási 

projektek támogatása 

27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A konstrukció célja az innovatív 
alapkutatások és alapkutatási hálózatokba, 
projektekbe való bekapcsolódás támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

17. 4.2.2.B-14 
Tudományos képzés 

műhelyeinek 
támogatása 

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

A konstrukció célja, hogy az intézmények 
tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt 
fejlesztése valósuljon meg: a tehetségek 
egyéni fejlődési lehetőséget kapjanak, és az 
oktatásban kialakuljanak azok a folyamatok, 
amelyek a tehetségeket a tudományos pálya 
felé terelik. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

18. 4.2.2.C Előremutató Info- 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 A konstrukció célja az EU 7. és 8. Kutatási, emberi  
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Kommunikációs 
Technológiák 

kutatásának támogatása, 
valamint a kapcsolódó 

IT szakember 
utánpótlás biztosítása 

Technológiafejlesztési és demonstrációs 
keretprogram (FP7, FP8), valamint az EU 
Digital Agenda célkitűzéseinek és zászlóshajó 
kezdeményezéseinek kiemelt 
infokommunikációs területeihez kapcsolódó 
kutatások és kutatási projektekbe való 
bekapcsolódás támogatása. 

erőforrások 
minisztere 

19. 4.2.2.D 

Interdiszciplináris 
kutatói teamek 
felkészítése a 
nemzetközi 

programokban való 
részvételre az 

alapkutatás és a célzott 
alapkutatás területén 

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

A konstrukció célja a felsőoktatáshoz kötődő 
alapkutatási potenciál és a felsőoktatás 
tudományos, fejlesztői eredményeinek 
növelése a tiszta alapkutatás és a célzott 
alapkutatás területén, kiemelten az 
interdiszciplináris kutatásokban való részvétel 
elősegítésével. További cél a nemzetközi 
programokban (pl. Horizont 2020) történő 
sikeres részvétel elősegítése a hálózatosodás 
és kapcsolatépítés ösztönzésével, kutatói 
teamek felkészítésével intézményenként egy 
meghatározott kutatás-fejlesztési, innovációs 
és oktatási irányba. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

20. 4.2.3 
Tudományos 

eredmények elismerése 
és disszeminációja 

0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a magyar tudomány és a 
műszaki, informatikai természettudományos 
fejlesztés hazai és nemzetközi 
elismertségének javítása, a tudományos 
eredmények és ismeretek hatékony átadása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

21. 4.2.4.A1 

Nemzeti Kiválóság 
Program A1: Hazai 

hallgatói illetve kutatói 
személyi támogatást 

biztosító rendszer 
kidolgozása és 

működtetése országos 
program 

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

A konstrukció célja a kiemelkedő kutatási 
teljesítménnyel rendelkező hallgatók, oktatók, 
kutatók Magyarországon tartásának és 
Magyarországra vonzásának elősegítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

22. 4.2.4.B1 

Nemzeti Kiválóság 
Program B1 Campus 

Hungary K+F 
projektekhez és képzési 

programokhoz 
kapcsolódó nemzetközi 

1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
A konstrukció célja a nemzetközi hallgatói 
mobilitás elősegítése K+F projektekhez és 
képzési programokhoz kapcsolódóan. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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hallgatói mobilitás 
személyi támogatási 

rendszerének fejlesztése 
országos program 

23. 4.2.4/A2 

Nemzeti Kiválóság 
Program Hazai 

hallgatói illetve kutatói 
személyi támogatást 

biztosító rendszer 
kidolgozása és 
működtetése 

konvergencia program 

0,00 5,50 0,25 0,00 0,00 

A konstrukció célja a kiemelkedő kutatási 
teljesítménnyel rendelkező hallgatók, oktatók, 
kutatók Magyarországon tartásának és 
Magyarországra vonzásának elősegítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

24. 4.2.4.B2 

Nemzeti Kiválóság 
Program B2 Campus 

Hungary K+F 
projektekhez és képzési 

programokhoz 
kapcsolódó nemzetközi 

hallgatói mobilitás 
személyi támogatási 

rendszerének fejlesztése 
konvergencia program 

0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 
A konstrukció célja a nemzetközi hallgatói 
mobilitás elősegítése K+F projektekhez és 
képzési programokhoz kapcsolódóan. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

25. 4.2.5.A Magyar Tudományos 
Művek Tára 0,31 0,00 0,00 0,00 0,01 

A konstrukció célja a már kiépítés alatt álló 
első nemzeti tudományos bibliográfiai 
adatbázis, a Magyar Tudományos Művek 
Tára teljes kiépítése, adatvagyonának 
lényeges bővítése és használatának 
kiterjesztése a felsőoktatás teljes területére. 
További cél az eddig az akadémiai 
intézményeknek nyújtott szolgáltatás 
kiterjesztése a felsőoktatásra. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

26. 4.2.5.B 

Tudományos és 
felsőoktatási tartalmak 
központi elektronikus 

közzétételének 
biztosítása 

3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja ingyenes és jogtiszta 
központi elektronikus full text (teljes 
szövegű) elérhetőség biztosítása a 
leggyakrabban használt aktuális felsőoktatási 
és tudományos tartalmak esetében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

27. 4.2.6 
Egészség-tudományi, 

egészségipari 
innovációs környezet 

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
A konstrukció célja az egészségtudományi, 
egészségipari fejlesztések terén az 
egészségügyi, felsőoktatási, akadémiai, non-

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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fejlesztése, szakmai 
hálózatosodás 

elősegítése 

profit gazdasági és civil szervezetek 
egészségügyi, illetve egészségiparhoz kötődő 
kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységének támogatása, egészségügyi 
K+F+I projektek előkészítése, a szakmai 
hálózatosodás, valamint tudásmenedzsment és 
tudás-transzfer tevékenységek támogatása. 
Kiemelt cél az egészségügyi szolgáltatók 
K+F+I hálózatokban való működésének 
kiterjesztése, multicentrikus klinikai 
vizsgálatokban való részvételének elősegítése, 
az ehhez szükséges szervezeti- és 
kapacitásfejlesztések támogatása, új K+F+I 
irányítási és tudásmenedzsment formák 
kialakítása, illetve a meglévő szervezeti és 
intézményi megoldások továbbfejlesztése, 
amelyekben a „tudásháromszög” szereplői 
mind jelen vannak (felsőoktatás, akadémiai 
szféra–kutatási szervezetek, vállalatok). 

28. Összesen 44,11 41,21 5,91 12,54 3,81    
 
 



2988 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 38. szám 

 
5. Az 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése 
 
5.1. A prioritás tartalma: 
 
5.1.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció 
csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása 
5.1.2. Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 
5.1.3. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása 
érdekében 
5.1.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
5.1.5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 
5.1.6. A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 37,44 43,28 5,39 3,73 0,30 90,14 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 11,64 Mrd Ft 

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

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 127,63 8,70 7,90 144,23 
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 38. szám

 
2989

5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 5.1.1 LHH kistérségek 
projektjei 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben a társadalmi kohézió 
erősítése, a helyi közösségek fejlesztése, a 
társadalomból való kiszorulás megelőzése, a 
hátrányok továbbörökítésének elkerülése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

4. 5.2.1 

Gyerekesély program 
országos 

kiterjesztésének 
szakmai-módszertani 

megalapozása és a 
program kísérése 

0,00 1,86 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a Biztos Kezdet 
Gyerekházak és az  integrált térségi 
gyerekprogramok (5.2.2, 5.2.3 és 5.2.3.A 
konstrukciók) szakmai és módszertani 
megalapozása, folyamat-támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 5.2.3.A 

Integrált térségi 
programok a gyerekek 

és családjaik 
felzárkózási esélyeinek 

növelésére 

3,40 7,21 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a szegénység, 
gyermekszegénység csökkentése helyi 
szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági 
politika kialakításával és megvalósításával a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

6. 5.2.6 

Korai életszakaszban 
feltárt fejlődésbeli 
rendellenességek, 

lemaradások 
kezeléséhez szükséges 

hozzáférés javítása 

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

A konstrukció célja a korai fejlesztéshez való 
hozzáférés javítása, a korai fejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek szakembereinek 
képzése, a korai fejlesztésben részt vevő 
szervezetek együttműködésének fejlesztése, 
szolgáltatás- és kapacitás bővítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

7. 5.2.8 
Kisközösségi 
ifjúságnevelés 

támogatása 
0,00 1,08 0,00 0,56 0,00 

A konstrukció célja az ifjúságnevelés, 
ifjúságfejlesztés, élményközpontú közösségi 
nevelés biztosítása, kisközösségi, kortárs 
vezetőkre épülő ifjúsági munka módszertani 
fejlesztése, szakmai standardok kidolgozása, 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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szakmai együttműködések kialakítása, ezzel a 
célcsoport társadalmi részvételének erősítése, 
életpálya tervezése, negatív társadalmi 
hatásokkal, folyamatokkal szembeni 
védekezőképességük fejlesztése. 

8. 5.2.9 Legyen más a 
szenvedélyed 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 

A konstrukció célja a veszélyeztetett 
korosztály tagjainak káros szenvedélyektől 
való távol tartása prevenciós programok 
elterjesztését szolgáló akcióprogramok által és 
a re-integráció, re-szocializáció elősegítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

9. 5.2.10 

Kora-gyermekkori 
program a 

megfélemlítés 
megelőzésére 

0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 

A kísérleti jellegű kezdeményezés egy olyan 
preventív módszertan kidolgozására és 
kipróbálására irányul, amelynek célja, hogy 
mind fiatalabb korban felkészítse a 
gyermekeket, szüleiket, továbbá a 
pedagógusokat, az érintett civil szervezetek 
munkatársait a zaklatás megelőzésére, 
kezelésére. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

10. 5.3.1.B-1 

Roma emberek 
képzésbe ágyazott 
foglalkoztatása a 

szociális és 
gyermekjóléti 

ellátórendszerben 

1,33 0,00 0,19 0,00 0,00 

A konstrukció célja a társadalmi előítélettel és 
munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő, 
munkanélküli roma emberek, elsősorban roma 
nők társadalmi befogadásának és 
foglalkoztatásának javítása, szociális és 
gyermekjóléti szakmákra való képzésük és 
ezen intézményekben történő foglalkoztatásuk 
előkészítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

11. 5.3.1.B-2 

Roma emberek 
képzésbe ágyazott 
foglalkoztatása a 

szociális és 
gyermekjóléti 

ellátórendszerben 

0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a társadalmi előítélettel és 
munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő, 
munkanélküli roma emberek, elsősorban roma 
nők társadalmi befogadásának és 
foglalkoztatásának javítása, szociális és 
gyermekjóléti intézményekben történő 
foglalkoztatásuk támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

12. 5.3.2-12/1 

„Az utcán élő 
hajléktalan személyek 

társadalmi 
visszailleszkedésének, 
sikeres munkaerő-piaci 

integráció 

0,00 0,11 0,00 0,04 0,00 

A konstrukció célja, hogy hatékonyabb, 
komplex és fenntartható, a hajléktalan 
emberek társadalmi re-integrációját lehetővé 
tevő, az önálló lakhatást és a munkaerő-piaci 
integrációt ösztönző támogatási megoldások 
kifejlesztésével hozzájáruljon a hazai 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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megalapozása” program 
szakmai és módszertani 

támogatása 

hajléktalanság megelőzéséhez és fokozatos 
visszaszorításához. 

13. 5.3.3 

Az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, 
sikeres munkaerő-piaci 

integráció 
megalapozása 

1,13 0,92 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja az utcán élő hajléktalan 
személyek fejlesztése és lakhatásának 
biztosítása társadalmi visszailleszkedésük 
céljából. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

14. 5.3.6-11/1 

Komplex telep-program 
(komplex humán 

szolgáltatás hozzáférés 
biztosítása) 

0,00 5,70 2,34 0,00 0,00 

A konstrukció célja a mélyszegénységben, 
szegregált lakókörnyezetben élő hátrányos 
helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának 
és integrációjának segítése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

15. 5.3.6.B 

Szakmai-módszertani 
támogatás a komplex 
telepprogram és az 

elnéptelenedő falvak 
társadalmi-gazdasági 

folyamatainak 
megfordítását célzó 

program megvalósítói 
számára 

0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 

A konstrukció célja kettős: 
1. komplex telepprogram megvalósításának 
szakmai-módszertani támogatása, nyomon 
követése, jó gyakorlatok beazonosítása és 
adaptációjának elősegítése, a mérések 
feldolgozása, összegzése, szakmai és 
tudományos publikációja nemzetközi 
színtéren (csak konvergencia),  
2. az elnéptelenedő településeken komplex 
telepprogramot megvalósító 
kedvezményezettek szakmai-módszertani 
támogatása, a beavatkozás időközi és záró 
értékelése (arányosított). 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

16. 5.3.8.A 

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése 
érdekében motiváló 

képzések és támogató 
szolgáltatások 

4,90 4,70 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok tagjainak nyílt munkaerő-
piaci elhelyezkedését támogató képzések, 
felmérések és fejlesztések kidolgozása és 
lebonyolítása, támogató szolgáltatások 
létrehozása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

17. 5.3.8.B 

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése 
érdekében motiváló 

képzések és támogató 

7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok helyzetének javítása, az 
elszegényedés, a leszakadás mértékének és 
hatásainak csökkentése, az etnikai és szociális 
szegregáció fékezése, a szociális 
ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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szolgáltatások hozzáférésének javítása munkaerő-piaci 
integrációjuk előmozdítása, 
foglalkoztathatóságuk segítése érdekében. 

18. 5.3.9 
Tanulási partnerségek a 

foglalkoztathatóság 
javításáért 

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

A konstrukció célja az aktív korú inaktív, 
munkanélküli, társadalmi kirekesztődés által 
sújtott személyek kulcskompetenciáinak 
fejlesztése, társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációjuk elősegítése, valamint országos 
nyitott tanulási központ hálózatának 
létrehozása és működtetése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

19. 5.3.9.B Digitális Közösség 
Program 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 

A konstrukció célja a „Miskolc és 
agglomerációja digitális közösség” című hazai 
eszközellátási programhoz kapcsolódóan 
olyan képzési, motivációs programok 
megszervezése és lebonyolítása, amelyek 
hozzájárulnak az informatika-oktatás, az 
egész életen át tartó tanulás és a munkaerő-
piaci re-integráció megerősítéséhez. További 
cél az információs társadalomból kiszorultak 
beilleszkedésének elősegítése, a társadalom – 
különösen a hátrányos helyzetűek – 
informatikai kompetenciájának fejlesztése. A 
digitális közösség a digitális társadalmi 
értéklánc egyik fontos pillére, amely hatékony 
módon képes támogatni, segíteni az állam 
legfontosabb célkitűzéseit: a digitális 
írástudás növelését, a munkahelyteremtést és 
a versenyképesség növelését. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

20. 5.3.10 

A leghátrányosabb 
helyzetű csoportok 

életviteli 
kompetenciáinak 

fejlesztése 

0,00 3,30 0,00 0,40 0,00 

A konstrukció célja olyan, képességet 
fejlesztő, illetve motiváló képzések, támogató 
szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé 
teszik, hogy később a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok hagyományos képzési 
vagy foglalkoztatási programokba sikerrel 
kapcsolódhassanak be. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

21. 5.3.11 

Elnéptelenedő 
települések társadalmi-

gazdasági 
folyamatainak 

0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy a modellprogram 
keretében a helyi közösségben rejlő 
kreativitásra, szellemi és társadalmi 
kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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megfordítása kialakításra kerüljön egy, a kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi folyamatok 
megfordítását célzó fejlesztési terv és 
kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak 
megvalósításához szükséges közösség, 
társadalmi kapacitás. A konstrukció pilot 
projektek támogatásával hozzájárul a negatív 
gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti 
tüneteit mutató települések romló 
folyamatainak visszafordításához, az 
életminőség javításához a helyi társadalomban 
rejlő potenciálra építő akciók sorozatának 
megvalósításával. 

22. 5.4.1 Szociális szolgáltatások 
modernizációja 1,64 0,00 0,00 0,10 0,00 

A konstrukció célja a szociális szolgáltatások 
modernizációja, a központi stratégiai tervezési 
kapacitások megerősítése és a szociálpolitikai 
döntések megalapozása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

23. 5.4.2 Központi szociális 
információs fejlesztések 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a szociális terület 
informatikai rendszereinek további 
fejlesztése, az elektronizálás kibővítése új 
informatikai alkalmazások segítségével, 
valamint az információáramlás 
hatékonyságának növelése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

24. 5.4.5 

A fizikai és info-
kommunikációs 

akadálymentesítés 
szakmai tudásának 

kialakítása 

0,45 0,00 0,05 0,00 0,00 

A konstrukció célja a fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítés szakmai 
tudásának elterjesztése, mentorhálózat 
kialakítása, valamint az 5.4.6.A konstrukció 
módszertani támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

25. 5.4.6.A 

A fizikai és info-
kommunikációs 

akadálymentesítés 
szakmai tudásának 

elterjesztése és 
hozzáférhető 

szolgáltatások 
fejlesztése 

0,50 0,10 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítés szakmai 
tudásának elterjesztése és hozzáférhető 
szolgáltatások fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

26. 5.4.6.B 
A fizikai és info-
kommunikációs 

akadálymentesítés 
0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a magyar jelnyelvről és a 
magyar jelnyelv használatáról szóló törvény 
alapján indítandó felsőfokú szakember-

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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szakmai tudásának 
elterjesztése és 
hozzáférhető 

szolgáltatások 
fejlesztése 

képzési programhoz (jelnyelv szak, illetve 
bilingvális oktatás) szükséges tananyag-
fejlesztés és a képzési programok indítása. 

27. 5.4.7 

Látássérült emberek 
elemi rehabilitációs 

szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése 

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

A konstrukció célja a látássérült emberek 
elemi rehabilitációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése, minőségének javítása, a 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés fejlesztése. További cél az 
Országos Módszertani Központ létrehozása, 
valamint a vidéki elemi rehabilitációs hálózat 
bővítése, továbbfejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

28. 5.4.9 

Modellkísérleti program 
az alapszolgáltatások 

funkcionális 
összekapcsolására 

2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja egy új, komplex ellátás-
koordinációs rendszer kialakítása az 
alapszolgáltatások (szociális és gyermekjóléti) 
körében, valamint a szolgáltatások 
hatékonyságának növelése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

29. 5.4.10 
Szociális képzések 

rendszerének 
modernizációja 

0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja: 
1. a szociális képzések rendszerének 
modernizációja, 
2. új szemléletű szociális mesterképzés, 
valamint szociális vezetőképző létrehozása és 
működtetése, 
3. a szociális intézményrendszerben 
vezetőként dolgozók szakvizsgarendszerének 
megújítása, 
4. korszerű szervezési- és vezetési ismeretek 
elterjesztése a teljes ágazatirányításban, 
5. ágazati humán monitorrendszer kialakítása, 
6. minőségbiztosítási rendszer kialakítása a 
képzések terén. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

30. 5.4.11 

Az autizmussal élő 
emberek életminőségét 

támogató, országos 
lefedettségű szakmai 

tanácsadó hálózat 
kiépítése 

0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a közszolgáltatások 
autista személyek számára való 
hozzáférhetőségének javítása országos 
szakmai-tanácsadói hálózat kiépítésével. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

31. 5.4.12-14/1 Az egyházi 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 A konstrukció célja a szociális alap- és emberi  
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fenntartásban lévő 
szociális szolgáltatók és 

intézmények alap- és 
szakellátási feladatainak 

fejlesztése 

szakellátások fejlesztése, működési 
hatékonyságának javítása szolgáltatás-
fejlesztéssel, szolgáltatás-koordináció 
kialakításával, amely a lakosság problémáira 
komplex megoldást nyújt, a felmerülő 
igényeknek megfelelően működő, 
problémaközpontú, rövid reakcióidejű 
szolgáltatások kialakításával. 
További cél a modernizációs folyamatba 
bevont szolgáltatások körének bővítése 
(szociális szolgáltatások, illetve szolgáltatási 
elemek), a projektidőszak alatt hatékony 
szolgáltatási, tervezési és elosztási struktúra 
kialakítása. 

erőforrások 
minisztere 

32. 5.5.1.B 

Közösségi 
kezdeményezések és 
önkéntes programok 

támogatása – B 
komponens: A családi 

közösségi 
kezdeményezések és 

programok 
megerősítése 

6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja az országos 
szemléletváltás előmozdítása a családi szféra 
társadalmi jelentőségével kapcsolatban, 
integrált szolgáltatások nyújtásával a fiatal, 
gyermekes családok támogatása – a kötelező 
önkormányzati alapellátási feladatokat 
kiegészítő eszközökkel – kis közösségi 
kezdeményezések, például ún. „családi 
erőforrás központok” létrehozása útján. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

33. 5.5.2 Az önkéntesség 
elterjesztése 1,33 0,00 0,39 0,00 0,00 

A konstrukció célja a felnőtt lakosság 
önkéntességre való hajlandóságának növelése, 
az önkéntes tevékenység általános társadalmi 
megbecsültségének emelése és ezzel együtt az 
önkéntesség helyi, térségi szintű 
népszerűsítése. További cél a civil 
szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati 
és állami intézmények szociális, egészségügyi 
és az oktatás területén biztosított szolgáltatási 
kapacitásának fejlesztése önkéntesek 
bevonásán keresztül. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

34. 5.5.4 

Lakóközösségi 
programok, 

kezdeményezések 
támogatása 

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

A konstrukció célja a lakossági közösségi 
kezdeményezések támogatása, a társadalmi 
integráció és kohézió elősegítése közösségi 
programokon keresztül. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

35. 5.6.1.B Bűnmegelőzés 0,00 1,97 0,00 0,18 0,00 A konstrukció célja a bűnelkövetés belügyminiszter  
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szempontjából 
kiemelten fontos, 
bűnelkövető, vagy 

bűnelkövetés 
szempontjából 
veszélyeztetett 
gyermek- és 

fiatalkorúak segítése 

szempontjából kiemelten veszélyeztetett 
gyermekek és fiatalkorúak segítése, a 
veszélyeztetett korosztály áldozattá és 
bűnelkövetővé válásának megelőzése, a 
normaszegéssel járó társadalmi hátrányok 
csökkentése, valamint integrációs esélyeik 
növelése, a gyermek- és fiatalkorúakkal 
foglalkozó szakemberek ismereteinek 
növelése, készségfejlesztése. 

36. 5.6.1.C 
Az áldozattá válás 

megelőzése, 
áldozatsegítés 

2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a civil szervezetek, 
valamint az áldozatsegítésben közvetve 
érintett állami szervezetek, intézmények 
bekapcsolása az állami Áldozatsegítő 
Szolgálat munkájába, az állampolgárok 
önvédelmi képességének javítása, a 
felkészített állampolgárok számának 
növekedése, ezáltal a bűncselekmények 
számának csökkentése, az áldozattá vált 
személyeknek nyújtható szolgáltatások 
szélesítése, az áldozatokkal kapcsolatba 
kerülő intézmények, szakemberek 
érzékenységének, tudásának növelése, 
empatikusabb munkavégzésre ösztönzése. 

belügyminiszter  

37. 5.6.3 

Az elítéltek 
többszakaszos, 
társadalmi és 

munkaerő-piaci 
reintegrációja és az 

intenzív utógondozás 
modellje 

0,00 2,69 0,00 0,00 0,30 

A konstrukció célja egy olyan országos 
hatókörű re-integrációs program kialakítása és 
megvalósítása, amely a fogvatartottak 
szükségleteire építve, differenciáltan kínál 
egyéni megoldásokat a társadalmi és 
munkaerő-piaci visszailleszkedésre. 

belügyminiszter nemzetgazdasági 
miniszter 

38. Összesen 37,44 43,28 5,39 3,73 0,30    
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6. A 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 
 
6.1. A prioritás tartalma: 
 
6.1.1. Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés 
6.1.2. Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés 
 
6.2. A prioritás ütemezése 
 
6.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 0,00 26,71 34,56 6,95 0,25 68,47 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 9,48 Mrd Ft 

5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
konvergencia régiók esetén 24,19 %, közép-magyarországi régió esetén 85 % 

 
6.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 52,42 18,65 8,25 79,32 
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6.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
6.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 6.1.1 
Egészségfejlesztési 

szakmai hálózat 
létrehozása 

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

A konstrukció célja a különböző színtereken 
(pl. iskolák, munkahelyek, települések) folyó 
egészségfejlesztési tevékenységet támogató, a 
szakmai fejlődést és a szereplők koordinált 
működését elősegítő szakmai hálózat 
létrehozása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

4. 6.1.2 
Egészségre nevelő és 

szemléletformáló 
életmódprogramok 

0,00 0,00 20,48 0,00 0,00 

A konstrukció célja az egészséges életmódot 
támogató, legfontosabb életmódtényezőket 
befolyásoló pozitív közösségi minták 
elterjesztése érdekében egészségfejlesztési 
programok megvalósítása az életmódot 
befolyásolni képes színtereken (települések, 
kistérségek, munkahelyek, oktatási és 
egészségügyi intézmények), valamint 
egészségfejlesztési tematikus programok 
megvalósítása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 6.1.2.A 

Komplex intézményi 
mozgásprogramok és 

kapcsolódó 
egészségfejlesztési 

alprogramok 
megvalósítása az 

általános iskolákban, 
többcélú 

intézményekben, 
valamint szabadidős 

közösségi 

0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 

A konstrukció egyik célja az egészségtudatos 
életvitelt, életmódot támogató 
életmódtényezőket befolyásoló pozitív 
közösségi minták elterjesztése, így 
a) összetett eszközrendszerű, az életkori 
sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly 
kialakulását szolgáló testmozgás- és 
életmódprogramok megvalósítása az általános 
iskolai tanulók részvételével, 
b) szakemberek szakmai 
kompetenciafejlesztése, valamint 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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mozgásprogramok és 
kapcsolódó 

egészségfejlesztési 
alprogramok 

megvalósítása az 
iskolán kívüli szereplők 

bevonásával 

attitűdformálása. 
A konstrukció másik célja közösségi 
testmozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával. A teljes körű egészségfejlesztést 
célzó programok beépülnek az iskolák 
mindennapi életébe, és ezáltal hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a köznevelési intézmények 
pedagógiai programjain, egészségfejlesztési 
tervein, helyi tantervein keresztül valós hatást 
fejtsenek ki. A konstrukció keretében 
kooperációra építő, megyei szintű szabadidős 
közösségi programok, „hétpróbák” 
megszervezésére és lebonyolítására kerül sor. 

6. 6.1.2.B 
Egészséges táplálkozás 

elterjesztése a 
közétkeztetésben 

0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló rendelet 
meghatározza többek között a köznevelési 
intézményekben és az egészségügyi 
intézményekben zajló élelmezéssel 
kapcsolatos feltételeket, az ételek 
elkészítésével és tápanyagtartalmával 
kapcsolatos szabályokat. A konstrukció 
keretében a közétkeztetésben érintett 
szolgáltatók új követelményekre való 
felkészítésére nyílik lehetőség annak 
érdekében, hogy maradéktalanul teljesíteni 
tudják a táplálkozás-egészségügyi 
előírásokban megfogalmazott 
követelményeket, s ezzel hozzájáruljanak az 
egészséges táplálkozás elterjesztéséhez. A 
konstrukció további célja a szemléletformálás 
és az egészséges táplálkozás 
követelményeivel kapcsolatos információk, a 
konyhatechnológiai ismeretek eljuttatása azon 
intézményekhez, melyek a lakosság 
étkeztetésében közvetlen szerepet vállalnak 
(pl. éttermi szolgáltatást nyújtó helyek, 
menzák). 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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7. 6.1.3.A 

Pilot jellegű 
szűrőprogramok 

(védőnői 
méhnyakszűrési, illetve 

vastagbélszűrési 
programok) 

kiterjesztésének 
támogatása 

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

A konstrukció célja a lakosság szűrési 
részvételének (átszűrtség) növelése korábbi 
pilot szűrőprogramok (védőnői méhnyak-, 
illetve vastagbélszűrési programok) országos 
kiterjesztésével. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

8. 6.1.3.B 
Népegészségügyi 

kommunikáció 
fejlesztése 

0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a hazai 
egészségfejlesztési, betegség-megelőzési 
tevékenységeket, valamint a szabadidősportot 
támogató, a társadalom különböző 
célcsoportjainak sajátosságaihoz illeszkedő, 
hatékony népegészségügyi kommunikáció 
folyamatos megvalósítására képes, országos 
szintű kapacitás kialakítása, melynek 
eredményeképpen jelentősen javul a lakosság 
egészségműveltsége és attitűdje, valamint 
növekszik az egészség-fejlesztési és betegség-
megelőzési programokban való lakossági 
részvétel. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

9. 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 
év) program 0,00 2,50 0,00 1,50 0,00 

A konstrukció célja azoknak a problémáknak 
az enyhítése, megszüntetése, amelyek a 
jelenlegi intézményrendszer hiányosságaiból, 
működési jellegzetességeiből fakadnak. A 
konstrukció olyan újszerű, kísérleti jellegű 
fejlesztéseket tartalmaz, amelyek javítják a 
jelenlegi szolgáltatások minőségét. A 
konstrukció középpontjában – mint közvetlen 
célcsoport – az egészségügyi alapellátás 
(védőnői szolgálat, a házi gyermekorvos, a 
gyermekeket is ellátó háziorvos) és a 
gyermekek szülei állnak. 
A konstrukció a 0-7 éves korosztály optimális 
fejlődésének komplex támogatását célozza 
meg. Magába foglalja a gyermekek fejlődését 
befolyásoló rizikó- és védőfaktorok 
felmérését, a gyermekek fejlődésének 
nyomon követését, az eltérő fejlődést mutató 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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gyermekek kiszűrését, ezen kívül a szülők 
számára támogatást nyújt a gyermekük 
fejlődésének kibontakoztatásához és a 
felmerülő nevelési problémák megoldásához. 
A konstrukció „B” komponense keretében a 
konvergencia régiók vonatkozásában az 
elavult infrastruktúra és az alkalmazott 
módszertanok korszerűsítése révén további 
alapvető cél a gyermek-egészségügyi 
alapellátás különböző szegmensei 
szolgáltatás-minőségének javítása, beleértve 
az informatikai fejlesztéseket is. 
A konstrukció további célja a 0-7 év közötti 
gyermekek rendszeres és korszerű 
szűrővizsgálatban részesítése, a fejlődési 
rendellenességek korai felismerése. 

10. 6.1.5 

Területi emberi 
erőforrás fejlesztési 
komplex programok 

támogatása 

0,00 0,00 2,87 4,00 0,00 

A konstrukció célja a területi komplex 
felzárkóztató program keretében – a 
szakképzési, szociális gazdasági 
fejlesztésekhez kapcsolódóan – az egészséges 
életmód, egészségszemlélet elterjesztése, az 
egészséges élettel kapcsolatos ismeretek 
beépítése a képzési és gazdasági 
tevékenységek körébe. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

11. 6.1.6 

Az egészségre nevelő és 
szemléletformáló 

életmódprogramok 
közvetítése 

a fogyasztóvédelmi 
intézkedések megfelelő 

racionalizálásával 

0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

A konstrukció célja az egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok 
közvetítése a fogyasztóvédelmi intézkedések 
racionalizálásával, a legjelentősebb 
egészségkockázati tényezők befolyásolása 
célzott megelőzési programokkal egyéni, 
közösségi és társadalmi szinten. A 
konstrukció további célja az egészséges 
életmódhoz szükséges ismeretek és készségek 
megszerzésének terjesztése és 
készségfejlesztő eszközök fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

12. 6.1.7 

Közösségek 
kohéziójának erősítése 

összhangban az 
egészséges életmód 

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

A konstrukció célja az egészséges életmód 
elterjesztése, valamint a családok és 
közösségek kohéziójának erősítése közösségi 
rendezvények szervezésével, kiemelten a 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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elterjesztésével szabadidős sport eszközrendszerére építve. 

13. 6.2.2.A 

Képzési programok az 
egészségügyi ágazat 

szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében 

0,00 5,74 1,89 0,00 0,00 

A konstrukció célja az egészségügyi 
szolgáltatók minőségi humánerőforrás 
fejlesztése a betegellátás színvonalának 
növelése érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

14. 6.2.2.B Képzés és módszertani 
fejlesztés 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja a képzések 
tananyagtartalmának, módszertanának 
(kurrikulum, szakmai és vizsgakövetelmény, 
képzési terv) fejlesztése, mely elsődlegesen a 
minőségi kontrolltényezők bevezetését 
célozza, az országosan egységes és 
színvonalas képzés, gyakorlati oktatás 
biztosítása érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

15. 6.2.3 

Országos 
egészségmonitorozási 

és kapacitástérkép 
adatbázis- és 

alkalmazásfejlesztés 

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

A konstrukció célja az egészségorientált 
kormányzati és egészségpolitikai 
döntéshozatal kialakításának támogatása az 
egészségmonitorozás országos hálózatának 
kialakításával, és a progresszivitási szinteknek 
megfelelő, szükséglet alapú kapacitástervezés 
megalapozásával. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

16. 6.2.4 Foglalkoztatás 
intézményi támogatása 0,00 1,75 2,67 0,00 0,00 

A konstrukció célja a képzett szakemberek 
foglalkoztatásának támogatásán keresztül a 
betegellátás színvonalának növelése, valamint 
a humánerőforrás-egyenlőtlenségek 
mérséklése, ezáltal hozzájárulva az 
egészségügyi ellátórendszer egyenszilárd 
működéséhez. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

17. 6.2.4.B 

Struktúraváltáshoz 
kapcsolódó képzést és 

foglalkoztatást 
támogató fejlesztés 

0,00 2,35 0,00 0,45 0,00 

A konstrukció célja a fekvőbeteg-ellátó 
intézmények, valamint kistérségi és emelt 
szintű járóbeteg intézmények (szakellátó 
központok) kialakítása és működése során 
felmerülő humánerőforrás-szükséglet 
biztosítása képzés, átképzés és foglalkoztatás 
támogatása révén, elsősorban a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program, valamint a 
regionális operatív programok keretében 
támogatásban részesülő intézmények 
vonatkozásában. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

18. 6.2.5.A Szervezeti hatékonyság 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 A konstrukció célja az egységes, integrált emberi  
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fejlesztése az 
egészségügyi 

ellátórendszerben – 
Egységes külső 

felülvizsgálati rendszer 
kialakítása a járó- és 

fekvőbeteg 
szakellátásban, 

valamint a 
gyógyszertári ellátásban 

külső felülvizsgálati rendszer bevezetésének 
módszertani támogatása az egységes 
nemzetközi akkreditációs 
követelményrendszernek megfelelően. 

erőforrások 
minisztere 

19. 6.2.5.B 

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az 
egészségügyi 

ellátórendszerben – 
Területi 

együttműködések 
kialakítása 

0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 

A konstrukció célja az egészségügyi ágazati 
irányítás átszervezésének módszertani 
megalapozása a Semmelweis Tervvel 
összhangban, továbbá az egységes 
egészségszervezés, intézményfelügyelet, 
ágazati kontrolling, informatikai támogatás 
módszertani alapjainak kidolgozása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

20. 6.2.7 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (e-
Egészségügyi) 

Rendszer bevezetését 
támogató módszertan, 
szolgáltatás-, képzés és 

humánerőforrás 
fejlesztés 

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

A konstrukció célja a szakmai és lakossági 
szolgáltatások fejlesztése az egészségügyi 
rendszerben való jobb eligazodás támogatása 
céljából, továbbá a nemzeti egészségügyi 
informatikai (eHealth) fejlesztések során 
létrejövő informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó oktatás, tájékoztatás és oktatási 
anyagok fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

21. 6.2.8 Sürgősségi Akadémia 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 

A konstrukció célja a sürgősségi 
ellátórendszer különböző ellátási szintjeinek, 
szereplőinek módszertani és képzési 
támogatása, az egységes és magas színvonalú, 
ugyanakkor folytonosságában is harmonikus 
sürgősségi ellátás érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

22. Összesen 0,00 26,71 34,56 6,95 0,25    
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7. A 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás 
 
7.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
eredményes és hatékony megvalósítása. A technikai segítségnyújtás keret a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program közreműködő szervezeteinek, valamint a specifikusan a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. 
monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok) finanszírozására szolgál. 
A technikai segítségnyújtás forrásai megoszlanak a 7. (konvergencia régiók) és a 9. (közép-
magyarországi régió) prioritások között.   
 
7.2. A prioritás ütemezése 
 
7.2.1. A kiírások kerete 
 
 A B C D E F 

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

2. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 4,85 4,85 4,85 0,00 0,00 14,55 
4. Többletkötelezettség-vállalás: 1,76 Mrd Ft 

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

 
7.2.2. A kötelezettségvállalás 
 

 A B C D 

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

2. 2007-2013. 2014. 2015. Összesen 
3. 41,43 0,38 3,80 45,61 
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7.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
7.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H I J 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

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

3. 7.2.1 
Az OP lebonyolításával 

kapcsolatos egyéb 
feladatok 

4,85 4,85 4,85 0,00 0,00 

A konstrukció célja, hogy biztosítsa a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
lebonyolításával kapcsolatos specifikus 
feladatok költséghatékony és eredményes 
ellátását (pl. monitoring bizottság 
működtetése, beleértve annak titkársági 
feladatai ellátását is, az éves megvalósítási 
jelentések, a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program végrehajtását érintő tanulmányok, 
elemzések, a Nemzeti Stratégiai Referencia 
Keret-szintű értékelési tervben nem szereplő, 
valamint a monitoring bizottság 
kezdeményezésére indított értékelések). 

emberi 
erőforrások 
minisztere 
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A Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 
megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretét 

az 1. melléklet szerint,
b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

3. GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére

1,30
[ebből Versenyképes 
Közép-Magyarország 

Operatív Program 
(a továbbiakban: 

VEKOP): 0,10]

standard július

4. GINOP-1.2.1
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése

80,00 egyszerűsített április

5. GINOP-1.2.2
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

5,00 egyszerűsített április

6. GINOP-1.2.3
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése kombinált hiteltermék keretében

20,00 egyszerűsített augusztus

7. GINOP-1.2.4
Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek 
megújítása

6,00 standard június

8. GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4,00 standard június

9. GINOP-1.3.1
Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének 
támogatása

5,00 egyszerűsített április

10. GINOP-1.3.2
Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-
nyújtásának támogatása

2,00 standard július

11. GINOP-1.3.3
Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatása

8,00 standard július

12. GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2,00 standard szeptember

13. GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt május
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 2. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 25,00 standard december

3. GINOP-2.1.2
Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének 
támogatása

25,00 standard december

4. GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 egyszerűsített július

5. GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített december

6. GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 6,00 egyszerűsített október

7. GINOP-2.1.6
Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása 
kombinált hiteltermék keretében

13,30 standard augusztus

8. GINOP-2.2.1
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált 
projektek

25,00 standard július

9. GINOP-2.2.2
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – 
társadalmi kihívások

15,00 standard július

10. GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,50 egyszerűsített december

11. GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10,00 standard július

12. GINOP-2.3.3
K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 
hálózatosodás

25,00 standard július

13. GINOP-2.3.4
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási 
infrastruktúra fejlesztése

21,00 standard október

14. GINOP-2.6.3
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 
2. fázis

34,58 kiemelt március

 3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-3.1.1
Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés 
ösztönzése és támogatása

2,84
(ebből VEKOP: 0,84)

kiemelt június

3. GINOP-3.1.2
IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások 
piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék 
keretében

1,15 standard július



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 38. szám

 
3009

4. GINOP-3.1.3
IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének 
támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,00 standard szeptember

5. GINOP-3.1.4
Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének 
támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,70 standard szeptember

6. GINOP-3.2.1
Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és 
kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

2,00 kiemelt február

7. GINOP-3.2.2
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása 
kombinált hiteltermék keretében

4,00 egyszerűsített július

8. GINOP-3.2.3
Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása 
kombinált hiteltermék keretében

2,00 standard július

9. GINOP-3.2.4
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 
kombinált hiteltermék keretében

1,00 standard július

10. GINOP-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, 
e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások 
terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék 
keretében

2,00 egyszerűsített november

11. GINOP-3.3.1
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése 

2,00 kiemelt június

12. GINOP-3.4.1
Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált 
hiteltermék keretében

68,00 standard július

13. GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
2,86

(ebből VEKOP: 0,86)
kiemelt augusztus

14. GINOP-3.4.3
Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése

4,29
(ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt augusztus

 4. Az energiáról szóló 4. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 6,00 standard június

3. GINOP-4.1.2
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva

6,00 standard június
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4. GINOP-4.1.3
Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal

6,00 standard június

 5. A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 102,00 kiemelt március

3. GINOP-5.1.2
Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató 
szolgáltatások

1,00 kiemelt április

4. GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6,00 standard június

5. GINOP-5.2.3
Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek 
támogatása

2,90 egyszerűsített december

6. GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 10,00 egyszerűsített szeptember

7. GINOP-5.3.2
A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 
– rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése 
a munkáltatóknál

3,00 egyszerűsített december

8. GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 5,50 standard április

 6. A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30,00 kiemelt július

3. GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 kiemelt március

4. GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4,00 kiemelt április

5. GINOP-6.2.1
Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése 
programjában (PIAAC)

1,10
(ebből VEKOP: 0,30)

kiemelt március
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 7. A turizmusról szóló 7. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-7.1.1
Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai 
hasznosítása

10,00 kiemelt július

3. GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 3,00 kiemelt augusztus

4. GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 4,00 standard augusztus

5. GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,50 standard augusztus

 8. A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje

2. GINOP-8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL 10,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

3. GINOP-8.1.4-2.1.6
Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása 
keretében finanszírozott kombinált hitel

20,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
június

4. GINOP-8.2.4-3.4.1
Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében 
finanszírozott kombinált hitel

47,40
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

5. GINOP-8.3.4-3.1.2
IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások 
piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott 
kombinált hitel

1,72
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

6. GINOP-8.3.4-3.1.3
IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének 
támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

1,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
július

7. GINOP-8.3.4-3.1.4
Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének 
támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

2,50
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
július

8. GINOP-8.3.4-3.2.2
Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása 
keretében finanszírozott kombinált hitel

5,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

9. GINOP-8.3.4-3.2.3
Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása 
keretében finanszírozott kombinált hitel

2,50
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május
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10. GINOP-8.3.4-3.2.4
Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 
keretében finanszírozott kombinált hitel

1,50
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

11. GINOP-8.3.4-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, 
e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások 
terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében 
finanszírozott kombinált hitel

2,50
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
szeptember

12. GINOP-8.4.1
Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 
HITEL

44,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
május

13. GINOP-8.4.4-1.2.3
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

30,00
pénzügyi közvetítők 

kiválasztása
június

2. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása 

legfeljebb (Mrd Ft)
Szakmai elvárások

2. GINOP-1.3.5
Nemzeti turisztikai marketing és 

keresletösztönző program
Magyar Turizmus Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
8,35

A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti 
turisztikai marketing szervezet (Magyar Turizmus Zrt. 
– a továbbiakban: MT Zrt.) által összehangolt, célzott 
és professzionálisan felépített marketing megjelenés. 
A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MT 
Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el 
a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MT Zrt. meglévő 
kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.

3. GINOP-2.6.3
ELI lézer kutatóközpont 

megvalósítása (ELI-ALPS) 
nagyprojekt, 2. fázis

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

34,58

Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) 2-es 
prioritás nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt 
projektként valósul meg.
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4. GINOP-3.1.1

Oktatási intézmények és 
IKT vállalkozások közötti 

együttműködés ösztönzése és 
támogatása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség,

Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége

2,84
(ebből VEKOP:

0,84)

Együttműködések kialakításának állami támogatása az alap-, 
közép- és elsősorban felsőfokú oktatási intézmények, 
valamint a környezetükben működő IKT vállalkozások 
között.

5. GINOP-3.2.1

Infokommunikációs motivációs, 
szemléletformáló és 

kompetencia fejlesztő program 
KKV-knak

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
Informatika a Társadalomért Egyesület, 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség

2,00

A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti 
tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások 
készségszintű és professzionális használatának, vagyis 
a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő 
beilleszkedésének javítása.

6. GINOP-3.3.1
Közösségi internet hozzáférési 

pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség

2,00
A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának 
és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül 
az e-Befogadás erősítése

7. GINOP-3.4.2
Intézmények hálózati 

hozzáféréseinek, kapcsolatainak 
fejlesztése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság,
MVM Net Távközlési Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar 
Műsorszóró és Rádióhírközlési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2,86
(ebből VEKOP:

0,86)

Nagy sávszélességű kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami 
intézményeknél.

8. GINOP-3.4.3
Kormányzati hálózatok 

konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság,
MVM Net Távközlési Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar 
Műsorszóró és Rádióhírközlési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Pro-M Professzionális Mobilrádió 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4,29
(ebből VEKOP:

1,29)

Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti 
Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bővítése, 
kapacitásainak növelése.
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9. GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra

Nemzetgazdasági Minisztérium, 
a kormányhivatalok foglalkoztatási, 
munkaerő-piaci feladatok ellátására 

kijelölt szakigazgatási szervei

102,00

A felhívás célja a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen 
az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának 
javítása a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának 
javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból 
a versenyszférába való átlépés elősegítése.

10. GINOP-5.1.2
Társadalmi célú vállalkozások 

ösztönzése
Országos Foglalkoztatási Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1,00

A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások 
számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson 
a pályázat útján támogatott projektek eredményes 
végrehajtása érdekében

11. GINOP-6.1.1
Alacsony képzettségűek és 

közfoglalkoztatottak képzése
Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Belügyminisztérium 
30,00

Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban 
résztvevők részére szakképzettség megszerzését 
segítő képzési és kompetenciafejlesztési, illetve 
a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató, 
a képzésekhez szorosan köthető  személyes szolgáltatások 
kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel összhangban 
a vonatkozó országspecifikus ajánlással.

12. GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség 

8,95
A konstrukció alapvető célja a hátrányos helyzetű felnőttek 
digitális kompetenciáinak fejlesztése.

13. GINOP-6.1.3
Idegen nyelvi készségek 

fejlesztése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal,

Nemzetgazdasági Minisztérium
4,00

A konstrukció célja a felnőtt lakosság idegen nyelvi 
kompetenciáinak fejlesztése.

14. GINOP-6.2.1

Részvétel az OECD 
Felnőttek Képesség- és 

Kompetenciamérése 
programjában (PIAAC)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

1,10
(ebből VEKOP:

0,30)

A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok 
az oktatáspolitika illetve a foglalkoztatáspolitika számára 
fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. 
A felmérés lehetővé teszi a képzésekkel kapcsolatos 
intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint 
ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb 
felhasználását.

15. GINOP-7.1.1
Tartós állami tulajdonú 

kulturális örökségek turisztikai 
hasznosítása

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ

10,00
A nemzetközi vonzerő elérése érdekében a projekt 
rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, valamint 
jól meghatározott célcsoport szegmentációval.
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16. GINOP-7.2.1
Aktív turisztikai hálózatok 

infrastruktúrájának fejlesztése

Magyar Természetjáró Szövetség,
Magyar Vitorlás Szövetség,

Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő Részvénytársaság,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú 

Szövetség

3,00
A konstrukcióval elérendő cél: több megyét érintően
komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, 
tartózkodási idő és vásárlóerő generálása.
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A Kormány 1174/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) 
támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek 
támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat és a KEOP-2012-5.6.0 jelű 
(„Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra szociális 
intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási 
konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának 
visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
a) C:12 mezőjében a „297 000 000” szövegrész helyébe a „340 189 570” szöveg,
b) C:49 mezőjében az „504 300 000” szövegrész helyébe az „517 772 728” szöveg,
c) C:57 mezőjében a „144 000 000” szövegrész helyébe a „157 385 933” szöveg,
d) C:58 mezőjében a „122 000 000” szövegrész helyébe a „157 490 638” szöveg
lép.

 2. A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) konstrukcióra 
szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt 
táblázat
a) D:12 mezőjében a „68 925 009” szövegrész helyébe a „78 946 249” szöveg,
b) D:13 mezőjében a „64 760 905” szövegrész helyébe a „74 973 378” szöveg,
c) D:15 mezőjében a „89 002 868” szövegrész helyébe a „107 290 845” szöveg,
d) D:16 mezőjében a „102 877 061” szövegrész helyébe a „153 319 082” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 
című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában 
felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú, „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. egyetért a  projekt – a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 

Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

 3. egyetért a projekt forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
 4. hozzájárul a projekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához a 2. melléklet szerint,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. hozzájárul a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a tárgykör szerinti felhívás közzétételét követően azonnal

 6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal összefüggő 
tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projekt 2. mellékletben meghatározott költségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.1.2/2F/09-

11-2011-0004

Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon

Visegrád Város 
Önkormányzata

1 335 657 243 712 653 158 2 048 310 401

A projekt alapvető célja Visegrád belterületén 
az árvízi biztonság előírt szintre történő 
növelése és az árvízi kockázatok csökkentése 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
árvízvédelmi vonal kiépítésével.

2. melléklet az 1175/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Szakaszolás előtti 

forrásszerkezet
Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása

2.

Környezet és Energia 

Operatív Program

(bruttó, Ft)

Környezet és Energia 

Operatív Program

(bruttó, Ft)

Finanszírozás forrása 

(Környezeti és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program)

(bruttó, Ft)

3.
KEOP-2.1.2/2F/09-

11-2011-0004

Duna-menti 
árvízvédelmi 
beruházások 
Visegrádon

Visegrád Város 
Önkormányzata

2 048 310 401 1 291 076 480 757 233 921

A projekt alapvető célja Visegrád 
belterületén az árvízi biztonság előírt szintre 
történő növelése és az árvízi kockázatok 
csökkentése a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő árvízvédelmi vonal kiépítésével.
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A Kormány 1176/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) kiemelt projekt 
felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  TIOP-2.2.8/14 azonosító számú, „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című kiemelt projekt 

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

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a felhívás meghirdetéséről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1177/2015. (III. 24.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú („Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni 
Egyetemen” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú, „Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a  Debreceni 

Egyetemen” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt) 
az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogathatóság feltételei teljesítését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1177/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TIOP-1.3.1-14/1-

2015-0001

Sporttudományi 
Oktatóközpont 

létesítése 
a Debreceni 
Egyetemen

Debreceni 
Egyetem

1 800 000 000

A projekt célja a Debreceni 
Egyetem képzési 
spektrumának bővítése 
a sporttudomány területén 
a gyakorlati képzéshez, 
az oktatáshoz és a kutatáshoz 
szükséges Sporttudományi 
Oktatóközpont létrehozásának 
támogatásával.

1. A „VI. Beruházás (ERFA)/123.” költségsorhoz 
kapcsolódóan a költségek részletezése és megfelelő 
alábontása szükséges.  
 
2. A „kialakított szolgáltatásokat igénybevevők 
száma” elnevezésű indikátor korrekciója szükséges 
a pályázati útmutatónak megfelelően.  
 
3. A hasznos alapterületi adatok javítása szükséges 
a kiviteli tervben korrigált tervezői megjegyzések 
alapján.  
 
4. A szakmai megvalósítók költségeinél tervezett 
„Projekt Irodai munkatárs” hibás munkakör-
megnevezés javítása szükséges a megvalósíthatósági 
tanulmánynak megfelelően, a pozíció szakmai 
feladatainak függvényében.



3020 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 38. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A miniszterelnök 26/2015. (III. 24.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között  
2008-ban kötött Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság Kormánya és az  Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között 

2008-ban kötött Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításával;
 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 

a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  módosított Megállapodás létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratokat adja ki;
 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a módosított Megállapodás 

létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 27/2015. (III. 24.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 
konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Nemzetközi Távközlési Egyesület között az  ITU Telecom World 2015 

konferencia megrendezéséről, megszervezésről és finanszírozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratokat adja ki;

 5. felhívom az  igazságügyi minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint a  nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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	a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
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2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról
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	a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról

	A Kormány 1168/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1169/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Református Egyház tevékenységének kiegészítő támogatásáról

	A Kormány 1170/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról

	A Kormány 1171/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a regionális operatív programokból támogatott egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról
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	a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

	A Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

	A Kormány 1174/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. 
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	a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú („Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

	A Kormány 1176/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

	A Kormány 1177/2015. (III. 24.) Korm. határozata
	a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú („Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni Egyetemen” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

	A miniszterelnök 26/2015. (III. 24.) ME határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között 
2008-ban kötött Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 27/2015. (III. 24.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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