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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 12/2016. (VII. 5.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről 
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 38. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  miniszter a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 139.  § (1)  bekezdése szerint hősi halottá 
nyilvánított személyt eggyel magasabb rendfokozatba előléptetheti, kinevezheti, vagy hadnagy rendfokozatba 
kinevezheti.
(4) A (3)  bekezdés szerinti kinevezésről vagy előléptetésről szóló miniszteri határozat átadásának idejéről és 
módjáról a miniszter dönt.”

2. §  Az R. a következő 50. §-sal egészül ki:
„50.  § E  rendeletnek a  honvédelmi miniszter és a  Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható 
elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 12/2016. (VII. 5.) HM rendelettel 
megállapított 1. § a) pontját, 38. § (3) és (4) bekezdését 2016. július 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az  R. 1.  § a)  pontjában az „emléktárgy,” szövegrész helyébe az „emléktárgy, továbbá a  38.  § (3)  bekezdése szerinti 
előléptetés vagy kinevezés,” szöveg lép.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

Az igazságügyi miniszter 16/2016. (VII. 5.) IM rendelete
a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 
CCXXXVIII. törvény 91.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 83. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Alapvető szabályok

1. §  A külképviseleti megfigyelőt, a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
245.  §  (2)  bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a  Ve. 281.  § (3)  bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 
2016.  szeptember 22-én 16.00 óráig kell bejelenteni a  Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5.  § (3)  bekezdés, 
245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]
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2. §  A nemzetközi megfigyelő személyes adatait a  nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából 2017. január 2-án kell 
törölni. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

2. A választási bizottságok

3. §  A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § 
(2) bekezdés]

4. § (1) A  szavazatszámláló bizottság, valamint az  egy szavazókörrel rendelkező településen a  helyi választási bizottság 
tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a  jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15.  § 
(1) bekezdés]

 (2) A  munkáltató a  választási szerv (1)  bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 
2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. §  2016. október 2-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, 
házszámot és – ha az  érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot 
megváltoztatni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

6. §  A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a  2016. október 2. napjára kitűzött országos 
népszavazáson való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a  névjegyzékben szereplő adatainak 
módosítását 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig kérheti. [Ve. 84. § (1) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

7. § (1) Azt a  választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a  szavazóköri névjegyzékben szerepel, a  Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

 (2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni. 
[Ve. 115. § (2) bekezdés]

8. §  A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a  szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről azt a  választópolgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követően kerül a  település szavazóköri névjegyzékébe. 
[Ve. 116. § (1) bekezdés]

9. § (1) Az  átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi 
választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

 (2) Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét. [Ve. 250. § (5) bekezdés]

10. §  A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a) legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek 

szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
b) 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a  szavazatszámláló bizottsághoz. [Ve. 103.  § 

(2) bekezdés]

11. §  A 10.  § a)  pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a  helyi választási iroda legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
bírálja el. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

12. § (1) A  2016. szeptember 30-án 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a  Nemzeti Választási Iroda 
a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]
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 (2) A  helyi választási iroda – vagy megbízása alapján a  területi választási iroda – a  lezárt szavazóköri névjegyzéket 
és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2016. október 1-jén kinyomtatja. [Ve. 106.  § 
(2) bekezdés]

13. §  A Nemzeti Választási Iroda a népszavazáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben 
nyilvántartott adatait 2016. október 17-ig teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára. [Ve. 101. §]

14. § (1) A  kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a  mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 
2017. január 2-án kell megsemmisíteni. [Ve. 109. § (1) bekezdés]

 (2) A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait 2017. január 2-án 
kell törölni. [Ve. 109. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

15. § (1) A  2016. szeptember 16-át követő lakcímváltozást a  külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262.  § 
(2) bekezdés]

 (2) A  külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

 (3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig módosíthatja 
a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

 (4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig kérheti törlését 
a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

 (5) A külképviseleti névjegyzék adatait 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 264. §]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

16. §  A Nemzeti Választási Iroda a  levélben szavazók névjegyzékébe azt a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező 
választópolgárt veszi fel, aki a  legkésőbb 2016. szeptember 17-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel 
a központi névjegyzékben. [Ve. 266. § (2) bekezdés]

17. §  A Nemzeti Választási Iroda a  levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik 
a  szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2016. szeptember 17-ig hozzáférhetővé teszi, illetve – a  Ve. 
263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával – továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

18. §  A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2016. szeptember 25-én magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

19. §  A levélben szavazók névjegyzékének adatait 2017. január 2-án kell törölni. [Ve. 268. §]

8. A népszavazási kampány

20. §  A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. §]

21. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2016. július 12-én 16.00 
óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (2) bekezdés]

 (2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2016. október 17-én 16.00 óráig tájékoztatja 
a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (4) bekezdés]

22. §  A Ve. 147/A–147/E.  § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltató legkésőbb 2016. augusztus 13-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani 
kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]
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23. §  A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a  szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható. 
[Ve. 143. §]

24. §  2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (1) bekezdés]

25. §  2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

26. §  A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem 
léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. 
október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

27. § (1) A  szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a  Ve. 89.  § rendelkezéseire is 
figyelemmel – a  kezdeményezés szervezői, továbbá a  kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de 
országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérésére a  Nemzeti Választási Iroda öt napon belül, 
de legkorábban 2016. augusztus 13-án átadja. [a népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 
70. § (1) bekezdés]

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás adatait a  kezdeményezés szervezői, továbbá a  kezdeményezés 
szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok legkésőbb 2016. október 
2-án 16.00 óráig semmisítik meg, és az  erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2016. október 2-án 
történő megsemmisítés esetén 2016. október 5-én 16.00 óráig adják át a  Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155.  § 
(2) bekezdés]

28. §  A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2016. november 1-jén 16.00 óráig köteles 
eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

9. A szavazás előkészítése

29. §  A szavazólap adattartalmát a  Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2016. augusztus 18-án hagyja jóvá. 
[Nsztv. 71. § (3) bekezdés]

30. §  Az a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a  Ve. 92.  § (1)  bekezdés bb)  pontja szerint 
2016. szeptember 17-én 16.00 óráig a  szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2016. szeptember 17-től, 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án – minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, illetve a  Nemzeti Választási 
Iroda elnökének rendelkezése szerinti meghosszabbított időtartam alatt – veheti át a  szavazási levélcsomagot 
a Ve. 277. § (2) bekezdése szerint. [Ve. 277. § (2) bekezdés, 279. § (3) bekezdés]

31. § (1) A  helyi választási iroda a  szavazóköri névjegyzéket, a  mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, 
a  szavazólapokat és a  szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2016. október 1-jén adja át a  szavazatszámláló 
bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

 (2) Az iratok és kellékek őrzését 2016. október 2-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

32. §  Abban a  szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki 2016. 
szeptember 23-án 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont 
kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

10. A szavazás

33. §  A szavazóhelyiségben szavazni 2016. október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

34. §  A külképviseleten 2016. október 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon 
a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra 
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és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 
2016. október 1-jén, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

35. § (1) A  levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
a szavazatát tartalmazó válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2016. október 1-jén 24.00 óráig megérkezzen,
b) 2016. szeptember 17-től minden munkanapon – 9.00 és 16.00 óra között, illetve a Nemzeti Választási Iroda 

elnökének rendelkezése szerinti meghosszabbított időtartam alatt –, valamint a külképviseleti szavazás ideje 
alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2016. október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi 
választási irodába. [Ve. 279. § (2) és (3) bekezdés]

 (2) A postai szolgáltató a legkésőbb 2016. szeptember 29-én belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2016. október 
1-jén 24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

36. § (1) A szavazási iratok ellenőrzését a  Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2016. szeptember 26-án kezdheti meg. 
[Ve. 288. § (2) bekezdés]

 (2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2016. október 3-án a Nemzeti Választási Irodához szállítja 
a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékokat. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

 (3) A  külképviseleti választási iroda a  külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint 
a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2016. október 6-án 24.00 óráig szállítja 
a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

 (4) A  Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2016. október 7-én bontja fel 
a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

 (5) Ha az  urna határidőn túl vagy nem a  Ve. 273.  §-ában meghatározott módon lezárt állapotban érkezik meg 
a  Nemzeti Választási Irodához, vagy az  urnában nem található az  ellenőrző lap, az  urnát – tartalmával együtt – 
2017. január 2-án kell megsemmisíteni. [Ve. 285. § (2) bekezdés]

11. A szavazatszámlálás

37. § (1) A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 
2016. október 2-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

 (2) A  külképviseleten leadott szavazatok megszámlálását 2016. október 2-án 19.00 órát megelőzően nem lehet 
megkezdeni. [Nsztv. 76. §]

38. §  A jegyzőkönyv egy példánya az  illetékes választási irodában 2016. október 5-én 16.00 óráig tekinthető meg. 
[Ve. 204. §]

39. § (1) A  szavazólapokat – ha a  népszavazás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a  helyi 
választási irodában 2017. január 2-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

 (2) A  népszavazási iratokat – a  jegyzőkönyvek kivételével – 2017. január 2-án kell megsemmisíteni. A  jegyzőkönyvek 
első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2016. december 31-ét követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

12. Záró rendelkezések

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

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 233/2016. (VII. 5.) KE határozata
országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés e)  pontja, a  népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1.  § (1)  bekezdése és 
67. §-a, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6. §-a, továbbá a 12/2016. (VI. 22.) AB határozat alapján, 
az  Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára 
tűzöm ki, a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az  Európai Unió az  Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: III-2/04051-1/2016.

A Kormány 1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 1. pontja a következő e) és f ) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) egyetért azzal, hogy országos kihatású projektek esetén a megvalósításukhoz szükséges 2. mellékletben foglalt 
táblázat E  oszlopában meghatározott indikatív önerő az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
kerüljön megtérítésre a központi költségvetésből összesen legfeljebb 16,80 milliárd forint összegben,
f ) egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben szereplő, e)  alpont szerint érintett kiemelt projektek esetén 
a kötelezettségvállalásra az emberi erőforrások minisztere által készített, a projektek részletes szakmai tartalmát és 
pénzügyi alátámasztását bemutató jelentés Kormány általi elfogadását követően kerüljön sor.”

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

Az EFOP éves fejlesztési kerete

 1. Az együttműködő társadalomról 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. EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 10,00 kiemelt Meghirdetve 2015. októberben

3. EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás 4,05 kiemelt Meghirdetve 2016. áprilisban

4. EFOP-1.1.3-16 Nő az esély – foglalkoztatás 3,15 egyszerűsített 2016. július

5. EFOP 1.1.4-16 Elsőként lakhatás 1,40 standard 2016. július

6. EFOP-1.2.1-16 Védőháló a családokért 6,20 standard Meghirdetve 2016. februárban

7. EFOP-1.2.2-16 Ifjúsági programok támogatása 1,00 standard Meghirdetve 2016. februárban

8. EFOP-1.2.3-15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve

5,00
[ebből Versenyképes 
Közép-Magyarország 

Operatív Program 
(a továbbiakban: 

VEKOP): 1,50]

kiemelt Meghirdetve 2015. októberben

9. EFOP-1.2.4-16 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése
1,16

(ebből VEKOP: 0,35)
kiemelt 2016. július

10. EFOP-1.2.5-16 Biztos menedék 1,64 standard 2016. július

11. EFOP-1.2.6-16 Családbarát ország
7,00

(ebből VEKOP: 1,35)
kiemelt 2016. július

12. EFOP-1.2.7-16
Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek 

önálló életkezdési feltételeinek javítása
1,05 standard 2016. július

13. EFOP-1.2.8-16 Nők a családban és a munkahelyen 3,00 kiemelt 2016. szeptember

14. EFOP-1.2.9-16 Nők a családban és a munkahelyen (standard) 9,00 standard 2016. december

15. EFOP-1.2.10-16 Mentorprogram koraszülöttek részére 2,00 standard 2016. június

16. EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon 2,00 standard 2016. december

17. EFOP-1.3.1-16 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 3,00 kiemelt Meghirdetve 2016. januárban
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18. EFOP-1.3.2-16 Roma mentorhálózat fejlesztése 2,00 kiemelt 2016. szeptember

19. EFOP-1.3.3-16 Fogvatartottak reintegrációja 3,50 kiemelt 2016. június

20. EFOP-1.3.4-16 Közös értékeink – sokszínű társadalom 1,00 standard 2016. szeptember

21. EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 14,00 standard 2016. szeptember

22. EFOP-1.3.6-16 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása
2,60

(ebből VEKOP: 0,50)
kiemelt 2016. szeptember

23. EFOP-1.3.7-16
A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő 

tevékenységeinek bővítésével
8,00 standard 2016. december

24. EFOP-1.4.1-16 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 3,00 kiemelt Meghirdetve 2016. januárban

25. EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok 15,00 standard Meghirdetve 2016. áprilisban

26. EFOP-1.4.3-16
Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 

gyermekprogramok támogatása
5,50 standard 2016. július

27. EFOP-1.5.1-16
Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi 

felzárkózása érdekében
2,00 standard 2016. december

28. EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 80,00 standard 2016. augusztus

29. EFOP-1.5.3-16
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt 

térségek
20,00 standard 2016. augusztus

30. EFOP-1.6.1-16 Felzárkózási együttműködések támogatása
2,20

(ebből VEKOP: 0,22)
kiemelt 2016. július

31. EFOP-1.6.2-16
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

(ESZA)
22,00 standard 2016. augusztus

32. EFOP-1.8.1-16 Komplex népegészségügyi szűrések
6,57

(ebből VEKOP: 1,97)
kiemelt Meghirdetve 2016. januárban

33. EFOP-1.8.2-16
Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 

fejlesztése
25,00

(ebből VEKOP: 5,40)
kiemelt 2016. szeptember

34. EFOP-1.8.4-16 Nemzeti egészségügyi program a gyermekek megszületéséért
2,50

(ebből VEKOP: 0,75)
kiemelt 2016. szeptember

35. EFOP-1.8.5-16 Prevenciós célú egészségfejlesztés a köznevelésben 2,00 kiemelt 2016. december

36. EFOP-1.8.6-16
A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a 

szabadidősport révén
2,00 kiemelt 2016. december

37. EFOP-1.8.7-16
Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek 

megelőzése érdekében
3,00 standard 2016. december

38. EFOP-1.8.8-16
Betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az 

egészségügyi ellátórendszerben
3,50 kiemelt 2016. december
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39. EFOP-1.9.1-16
Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs 

műhely kialakítása
2,50

(ebből VEKOP: 0,45)
kiemelt Meghirdetve 2016. februárban

40. EFOP-1.9.2-16
A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és 

közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése
3,30

(ebből VEKOP: 0,99)
kiemelt 2016. szeptember

41. EFOP-1.9.3-16 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése
4,20

(ebből VEKOP: 1,26)
kiemelt 2016. szeptember

42. EFOP-1.9.4-16
A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek 

megújítása
5,80

(ebből VEKOP: 1,74)
kiemelt 2016. szeptember

43. EFOP-1.9.5-16 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
5,70

(ebből VEKOP: 1,71)
kiemelt 2016. július

44. EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések 14,00 kiemelt 2016. szeptember

45. EFOP 1.9.7-16 Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára 1,00 kiemelt 2016. szeptember

46. EFOP-1.10.1-16
Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas 

program
4,40

(ebből VEKOP: 1,32)
kiemelt 2016. július

47. EFOP-1.11.1-16
Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence 

EU-tagállamaival
4,80 kiemelt 2016. szeptember

48. EFOP-1.11.2-16
Tematikus együttműködés erősítése a Kárpát-medence nem 

EU-tagállamaival
1,20 kiemelt 2016. szeptember

 2. Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 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. EFOP-2.1.1-16
Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó 

gyermekotthoni kapacitások létrehozása
2,94 standard Meghirdetve 2016. áprilisban

3. EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 5,50 standard 2016. július

4. EFOP-2.2.1-16 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése
10,00

(ebből VEKOP: 1,35)
kiemelt Meghirdetve 2016. áprilisban

5. EFOP-2.2.2-16
Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
35,00 standard 2016. szeptember

6. EFOP-2.2.3-16 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése 3,80 standard 2016. szeptember

7. EFOP-2.2.4-16
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek javítása
1,00

(ebből VEKOP: 0,10)
kiemelt 2016. szeptember
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8. EFOP-2.2.5-16 Egységes ápolási eszközpark kialakítása 8,00 kiemelt 2016. szeptember

9. EFOP-2.2.6-16 Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése
5,00

(ebből VEKOP: 0,81)
kiemelt 2016. szeptember

10. EFOP-2.2.7-16
Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés 

ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
6,00 kiemelt 2016. szeptember

11. EFOP-2.2.8-16 Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése 10,00 kiemelt 2016. szeptember

12. EFOP-2.2.9-16 Klinikai skill laborok fejlesztése 8,00 kiemelt 2016. szeptember

13. EFOP-2.2.10-16
Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális 

feltételeinek javítása
9,81 kiemelt 2016. szeptember

14. EFOP-2.2.11-16
Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások 

fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési 
térségekben

14,00 standard 2016. december

15. EFOP-2.2.12-16 Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése 4,00 kiemelt 2016. december

16. EFOP-2.2.13-16
Aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti 

ellátás rendszerének fejlesztésével
8,00 kiemelt 2016. december

17. EFOP-2.4.1-16
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

(ERFA)
22,85 standard 2016. augusztus

 3. A gyarapodó tudástőkéről 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. EFOP-3.1.1-14 Kisgyermekkori nevelés támogatása 3,00 kiemelt Meghirdetve 2014. októberben

3. EFOP-3.1.2-16
A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében
6,90 kiemelt 2016. szeptember

4. EFOP 3.1.3-16
Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása
4,20 kiemelt Meghirdetve 2016. májusban

5. EFOP-3.1.4-15
Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak – útravaló ösztöndíjprogram
6,00

(ebből VEKOP: 1,80)
kiemelt Meghirdetve 2015. októberben

6. EFOP-3.1.5-16 A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 10,00 kiemelt 2016. szeptember

7. EFOP-3.1.6-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 6,55 standard 2016. szeptember

8. EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a köznevelésben 3,00 kiemelt 2016. július
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9. EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa 6,50 kiemelt Meghirdetve 2015. decemberben

10. EFOP-3.2.2-16
A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani 

eszköztárának fejlesztése
6,00

(ebből VEKOP: 1,80)
kiemelt Meghirdetve 2016. januárban

11. EFOP-3.2.3-16 Digitális környezet a köznevelésben 8,46 kiemelt 2016. szeptember

12. EFOP-3.2.4-16 Digitális kompetencia fejlesztése 34,94 kiemelt 2016. december

13. EFOP-3.2.5-16
Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák 

fejlesztése a köznevelés rendszerében
10,00 kiemelt 2016. szeptember

14. EFOP-3.2.6-16
A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben
2,00 kiemelt 2016. december

15. EFOP-3.2.7-16
A sportkataszter és sztenderdizáció az egészséges életvitelt 
szolgáló sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében

0,70 kiemelt 2016. december

16. EFOP-3.2.8-16
T.E.S.I 2.0 – A testnevelés és sport tehetséggondozás minőségi 

fejlesztése
3,40 kiemelt 2016. július

17. EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése 1,70 standard 2016. július

18. EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok támogatása 5,00 standard Meghirdetve 2015. szeptemberben

19. EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 5,00 standard 2016. július

20. EFOP-3.3.3-16 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés
2,00

(ebből VEKOP: 0,60)
kiemelt 2016. július

21. EFOP-3.3.4-16
Társadalmi kohézió erősítése az anyanyelvi nevelésben és a 
kultúrában alkalmazott mindennapi kompetencia fejlesztési 

eszközökkel
1,19 kiemelt 2016. december

22. EFOP-3.4.1-16 Roma szakkollégiumok támogatása 1,20 standard Meghirdetve 2015. októberben

23. EFOP-3.4.2-15
Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési 

program támogatása
9,20

(ebből VEKOP: 2,30)
kiemelt Meghirdetve 2015. szeptemberben

24. EFOP-3.4.3-16
Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása 

érdekében
24,00 standard 2016. augusztus

25. EFOP-3.4.4-16
Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, 
informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

8,00 standard 2016. augusztus

26. EFOP-3.4.5-16
Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló 

ágazati programok a felsőoktatásban
5,92

(ebből VEKOP: 1,48)
kiemelt 2016. szeptember

27. EFOP-3.5.1-16
Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási 

szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése
3,70 standard 2016. szeptember

28. EFOP-3.6.1-16 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések 20,00 standard Meghirdetve 2016. májusban
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29. EFOP-3.6.2-16 Tematikus kutatási hálózati együttműködések 15,94 standard 2016. szeptember

30. EFOP-3.6.3-16
Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és 

programjainak támogatása
10,88

(ebből VEKOP: 2,72)
standard 2016. szeptember

31. EFOP-3.7.1-16 Aktívan a tudásért 6,30 standard 2016. szeptember

32. EFOP-3.7.2-16 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések
2,50

(ebből VEKOP: 0,75)
kiemelt 2016. szeptember

33. EFOP-3.8.1-14 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program 1,90 kiemelt Meghirdetve 2014. októberben

34. EFOP-3.8.2-16 Szociális humán erőforrás fejlesztése 12,00 kiemelt Meghirdetve 2016. áprilisban

35. EFOP-3.9.1-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 80,00 standard 2016. augusztus

36. EFOP-3.9.2-16
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kiemelt 

térségek
20,00 standard 2016. augusztus

37. EFOP-3.10.1-16
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás 

terén a Kárpát-medence EU- tagállamaival
5,30 kiemelt 2016. szeptember

38. EFOP-3.10.2-16
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás 

terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival
1,70 kiemelt 2016. szeptember

 4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 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. EFOP-4.1.1-15 Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések 14,42 standard Meghirdetve 2015. decemberben

3. EFOP-4.1.2-16 Az iskolarendszer térségi fejlesztése 80,00 kiemelt 2016. szeptember

4. EFOP-4.1.3-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 16,24 standard 2016. szeptember

5. EFOP-4.1.4-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése 5,00 standard 2016. szeptember

6. EFOP-4.1.5-16 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 5,00 standard 2016. szeptember

7. EFOP 4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése 29,00 standard 2016. augusztus
”
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2. melléklet az 1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

Az EFOP nevesített kiemelt projektjei

A B C D E F G

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtéríthető 

indikatív önerő

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások

2. EFOP-1.1.1-15
Megváltozott 

munkaképességű emberek 
támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

10,00 –
Megtörtént 
2015-ben

A projekt célja a megváltozott 
munkaképességű személyek nyílt 
munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése foglalkozási 
rehabilitációs szolgáltatások 
nyújtásával, a foglalkoztatásuk 
ösztönzése, képzettségi szintjük 
növelése, valamint a megváltozott 
munkaképességű személyeket 
foglalkoztatni képes munkaadók 
szemléletének formálása.

3. EFOP-1.1.2-16
Nő az esély – képzés és 

foglalkoztatás

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

4,05 – 2016

A projekt célja a célcsoport 
– elsősorban a roma nők – 
tagjainak képzése és felkészítése 
a közszolgáltatást végző 
intézményekben (pl. szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
köznevelési, egészségügyi, 
közművelődési) való foglalkoztatásra, 
továbbá a munkaerő-piaci 
elhelyezkedés elősegítése a 
foglalkoztatás támogatásával.
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4. EFOP-1.2.3-15
Komplex ifjúsági fejlesztések 

– új nemzedék újratöltve

Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

5,00
(ebből 

VEKOP: 1,50)
–

Megtörtént 
2015-ben

A projekt célja az ifjúsági szakterület 
országos és területi tevékenységének 
szakmai összehangolása.  
A projekt keretében az ifjúsági 
szolgáltatások elérhetővé válnak 
a hátrányos helyzetű célcsoportok 
számára, emellett hatékony 
ifjúságtámogatási-rendszer 
kialakítására is sor kerül. További cél 
a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek 
növelése, valamint a közösségben 
való szerepvállalás támogatásával, 
egymás megismerésével az előítélet 
mentes köz- és egyéni gondolkodás, 
szemlélet kialakítása.

5. EFOP-1.2.4-16
Kríziskezelő szolgáltatások 

fejlesztése
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet

1,16
(ebből 

VEKOP: 0,35)
– 2016

A projekt célja a lelki segély, 
krízisintervenciós és mentálhigiénés 
segítség nyújtásának biztosítása, a 
bántalmazottak akut krízishelyzetből 
történő kilépésének segítése 
telefonon és online felületen 
keresztül, a szolgálatok humán 
és infrastrukturális fejlesztése, 
működésének hatékonyabbá 
tétele, továbbá a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer tagjainak képzése.

6. EFOP-1.2.6-16 Családbarát ország
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet

4,50
(ebből 

VEKOP: 1,35)
– 2016

A projekt célja a családhoz, a 
gyermekvállaláshoz kapcsolódó 
szemléletformálás, a családi szféra 
társadalmi jelentőségének és a 
prevencióban betöltött szerepének 
tudatosítása, a családi kohézió 
növelése, valamint a generációkon 
átívelő együttműködés előmozdítása.
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7. EFOP-1.2.6-16
Családbarát ország – 

fejlesztések a fejlesztendő 
régiókban

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet

2,50 – 2016

A projekt célja családhoz, a 
gyermekvállaláshoz kapcsolódó 
szemléletformálás, a családi szféra 
társadalmi jelentőségének és a 
prevencióban betöltött szerepének 
tudatosítása, a családi kohézió 
növelése és a generációkon átívelő 
együttműködés előmozdítása.

8. EFOP-1.2.8-16
Nők a családban és a 

munkahelyen
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet
3,00 – 2016

A projekt célja a kisgyermekes 
anyák munkaerőpiacra történő 
visszalépésének elősegítése a 
kompetenciafejlesztésen, át- és 
továbbképzések megvalósításán, 
valamint a rugalmas munkavégzés 
lehetőségeinek megismertetésén 
keresztül. További cél olyan területek 
felé orientálni a célcsoportot, ahol 
könnyebben összeegyeztethető 
a munka és a családi élet, és ahol 
eleve kismértékű a női részvétel, 
ugyanakkor nemzetgazdasági 
szempontból az érintett ágazat 
fejlesztése szükséges (pl. az IT, a 
műszaki területek vagy a kiváló 
nyelvtudást igénylő szektorok).

9. EFOP-1.3.1-16
Cselekvő közösségek – aktív 

közösségi szerepvállalás

Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum 

(konzorciumvezető)
Országos Széchényi 

Könyvtár,
Nemzeti Művelődési 

Intézet

3,00 – 2016

A projekt célja a kulturális 
intézmények felkészítése 
működésük társadalmiasítására, 
valamint a közösségfejlesztési 
folyamatok és önkéntes programok 
megvalósítására, és ezen keresztül 
a közösségek, az egyének önálló 
cselekvési szándékának és 
képességének erősítése, a közösségi, 
együttélési konfliktusok oldása.
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10. EFOP-1.3.2-16
Roma mentorhálózat 

fejlesztése

Megyei roma, illetve 
cigány nemzetiségi 

önkormányzatok 
konzorciuma

2,00 – 2016

A projekt célja a roma személyeket 
érintő fejlesztési programok 
mentorálással történő szakmai 
támogatása.

11. EFOP-1.3.3-16
Fogvatartottak 
reintegrációja

Belügyminisztérium
(konzorciumvezető)

Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága

3,50 – 2016

A projekt célja a fogvatartottak 
foglalkoztathatósági helyzetének 
javítása, a helyi közösségek 
befogadóképességének növelése, 
valamint a bűnismétlés kockázatának 
csökkentése.

12. EFOP-1.3.6-16
Ifjúsági kisközösségi 
együttműködések 

támogatása

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

2,60
(ebből 

VEKOP: 0,50)
– 2016

A projekt célja az ifjúsági 
közösségnevelés módszertanán 
alapuló, munka- és szakmaorientált 
helyi szervezetek létrehozása és 
fejlesztése, hálózati működésük 
megteremtése, alulról jövő 
kezdeményezéseik és az innovációk 
támogatása, mindehhez kortárs 
segítő és támogató háttér kialakítása.
További cél a települési, helyi 
megtartó erőt támogató aktív, 
kisközösségi nevelésen alapuló 
ifjúsági közösségek kialakítása és 
a meglévő közösségek fejlesztése, 
a fiatalok bevonását elősegítő 
tevékenységek biztosítása, illetve 
a kisközösségi ifjúságnevelés 
pedagógiai módszertani 
kiterjesztésével a hazai pedagógiai 
kultúra pozitív változásának 
elősegítése.
A projekt kiterjed a Kárpát-medencei 
ifjúsági közösségekre.
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13. EFOP-1.4.1-16
Integrált 

gyermekprogramok szakmai 
támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

(konzorciumvezető),
Türr István Képző és 

Kutató Intézet,
Magyar Tudományos 

Akadémia 
Társadalomtudományi 

Kutatóközpont,
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat,
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

3,00 – 2016

A projekt célja a gyermekek 
esélyeit növelő helyi fejlesztések 
megalapozása, valamint a helyi 
szakemberek képzésének, 
továbbképzésének, és folyamatos 
szakmai támogatásuk biztosítása. 
További cél a szakmai és 
közösségi hálózatok építése, az 
együttműködések és meglévő 
tudásbázis fejlesztése, valamint 
kutatások, elemzések, értékelések 
elvégzése.

14. EFOP-1.6.1-16
Felzárkózási 

együttműködések 
támogatása

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

(konzorciumvezető),
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

2,20
(ebből 

VEKOP: 0,22)
– 2016

A projekt célja a komplex 
telepprogramok és a települési 
leszakadási folyamatok megfordítását 
segítő beavatkozások szakmai 
támogatása és társadalmi 
elfogadottságuk elősegítése. Emellett 
a projekt hozzájárul a területi 
együttműködések kialakításához, 
kiterjesztéséhez és az együttműködő 
partnerek munkájának 
összehangolásához, valamint a 
roma nők aktívabb és tudatosabb 
közösségi, társadalmi és közéleti 
szerepvállalásához.
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15. EFOP-1.8.1-16
Komplex népegészségügyi 

szűrések
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

6,57
(ebből 

VEKOP: 1,97)
–

Megtörtént 
2016-ban

A projekt célja a szervezett vastag- és 
végbélszűrés országos kiterjesztése, 
az emlő- és méhnyakszűrésen 
történő részvételi arány legalább 
60%-ra növelése, valamint a szájüregi 
szűrés és melanoma szűrés minta 
jellegű megvalósítása. További cél 
a teljes szűrési rendszer szakmai, 
finanszírozási áttekintése és jogi 
újraszabályozása.

16. EFOP-1.8.2-16

Az alapellátás és a 
népegészségügy 

rendszerének átfogó 
fejlesztése

(alapellátás és 
népegészségügy rendszer 

fejlesztés)

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal

(konzorciumvezető)
Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet

18,00
(ebből 

VEKOP: 5,40)
– 2016

A projekt hármas céllal bír:
1. minőségében megújult 
komplex egészségügyi alapellátási 
és népegészségügyi rendszer 
létrehozása: egészségügyi alapellátási 
és népegészségügyi feladatok 
összehangolása az egészségügyi 
ellátás betegségcentrikus és a 
népegészségügy egészségcentrikus 
szemléletmódjának ötvözésével,
2. a népegészségügyi 
szolgáltatásokhoz, ismeretekhez 
való hozzáférés javítása, illetve a 
megelőzés és egészségfejlesztés, 
valamint
3. olyan eszközrendszer- és ellátás-
fejlesztési lehetőségek kidolgozása, 
amelyek lehetővé teszik a mentális 
problémák megelőzését, azok időbeli 
kiszűrését, kezelését.
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17. EFOP-1.8.2-16

Az alapellátás és a 
népegészségügy 

rendszerének átfogó 
fejlesztése

(népegészségügy helyi 
kapacitás fejlesztés)

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal

(konzorciumvezető)
Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet

7,00 – 2016

A program célja a kialakított 
közösségi egészségszervezési 
funkciók és a helyi egészségfejlesztési 
funkciók meglévő kapacitásainak 
kibővítése a le nem fedett földrajzi 
területeken, továbbá cél az 
egészségfejlesztés feladatrendszerére 
a mentális egészségfejlesztés 
funkcióinak helyi szintű ráépítése.

18. EFOP-1.8.4-16
Nemzeti egészségügyi 
program a gyermekek 

megszületéséért

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs 

Központ,
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet

2,50
(ebből 

VEKOP: 0,75)
– 2016

A program célja a meddőség 
megelőzésével, a reprodukciós 
zavarokban szenvedő párok 
kivizsgáláshoz és terápiás 
eljárásokhoz való hozzáférésének 
javításával, a sikertelen terhességek 
okainak speciális vizsgálatával és 
személyre szabott kezelésével, a 
várandósok fokozott védelmével, 
továbbá a lakosság tájékoztatásának 
szélesebbé tételével évről 
évre folyamatosan növelni az 
egészségesen megszületett 
újszülöttek számát.

19. EFOP-1.8.5-16
Prevenciós célú 

egészségfejlesztés a 
köznevelésben

Pécsi Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Szegedi 
Tudományegyetem

2,00 – 2017

A projekt célja az egészség 
megőrzése és fejlesztése érdekében 
innovatív módszerek kidolgozása 
– kapcsolódva az EIT Health KIC 
programhoz –, amely a fiatalok 
egészséges életmódhoz kapcsolódó 
hozzáállását, felkészültségét javítja 
különböző területeken (táplálkozás, 
mozgás, alvás, dohányzás, alkohol, 
stressz kezelés stb.)
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20. EFOP-1.8.6-16

A felnőtt lakosság 
prevenciós célú 

egészségfejlesztése a 
szabadidősport révén

Debreceni Egyetem
(konzorciumvezető)

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem,
Eszterházy Károly 

Egyetem,
Nyugat-magyarországi 

Egyetem,
Nyíregyházi Egyetem

2,00 – 2017

A projekt célja a felnőttkorú 
lakosság elérése szabadidős 
sportprogramokkal és rendszeres 
testmozgásra ösztönzése az egészség 
megőrzése érdekében. 

21. EFOP-1.8.8-16

Betegbiztonság növelését 
célzó komplex fejlesztések 

az egészségügyi 
ellátórendszerben

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal

3,50 1,50 2017

A betegbiztonság az egészségügyi 
ellátás során potenciálisan 
bekövetkező, elkerülhető 
egészségkárosodással szembeni 
védelem. Ehhez kapcsolódóan a 
kiemelt projekt célja a szervezeti 
kultúra fejlesztése (és ezen belül a 
személyzet képzése és felkészítése), 
valamint a veszélyforrásokra 
figyelmet szentelő szemlélet 
megteremtése. 
Emellett a kiemelt projekt 
célja a lakosság szemléletének 
megváltoztatása, azon ajánlott 
magatartásformák és cselekvések 
elsajátításának elősegítése, melyek 
a betegek részéről segítik ezen 
kockázatok elkerülését vagy 
kezelését.

22. EFOP-1.9.1-16

Szociális intézményi 
férőhely kiváltási szakmai 

koordinációs műhely 
kialakítása

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

2,50
(ebből 

VEKOP: 0,45)
–

Megtörtént 
2016-ban

A projekt célja a szociális intézményi 
férőhely-kiváltás szakmai támogatása.
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23. EFOP-1.9.2-16

A fogyatékos személyek 
számára nyújtott szakmai 

és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének 
kialakítása, fejlesztése

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

3,30
(ebből 

VEKOP: 0,99)
– 2016

A projekt célja a fogyatékos 
személyek (pl. hallássérült, 
siket-vak, autizmusban szenvedő) 
életminőségének javításához és 
munkaerő-piaci elhelyezkedésének 
elősegítéséhez szükséges 
szolgáltatási rendszer minőségének 
és hozzáférhetőségének javítása, 
valamint módszertani fejlesztések és 
képzések megvalósítása.

24. EFOP-1.9.3-16
A foglalkoztatási 

rehabilitáció szakmai 
folyamatainak fejlesztése

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

4,20
(ebből 

VEKOP: 1,26)
– 2017

A projekt célja a folyamatok 
egyszerűsítése, a hatósági eljárások 
időtartamának csökkentése.  
A központi hatósági nyilvántartás 
révén a rehabilitációs hatóságon túl, 
más – egészségkárosodáson alapuló – 
ellátást, illetve foglalkoztatást ösztönző 
kedvezményeket megállapító szervek is 
hozzáférnek a minősítés eredményeihez 
eljárásaik megalapozása érdekében.
A projekt célja továbbá a 
folyamatszabályozás, az érintett 
szervezetek tevékenységei 
szinergiáinak megteremtése 
tudásmegosztáson, szervezet-
fejlesztésen és a meglevő kapacitások 
és erőforrások szélesebb körű 
felhasználásán keresztül.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 99. szám

 
7889

25. EFOP-1.9.4-16
A szociális ágazat 

módszertani és információs 
rendszereinek megújítása

Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal 

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

5,80
(ebből 

VEKOP: 1,74)
– 2016

A projekt célja szolgáltatók számára 
közvetlenül elérhető, elsősorban 
gyakorlati ismeretátadásra alkalmas 
szakmatámogatás fejlesztése, 
a mindennapi szakmai munkát 
támogató tevékenység fejlesztése, az 
interakció, a területtel való folyamatos 
párbeszéd erősítése, valamint 
a magyarországi longitudinális 
(követéses) születési kohorszvizsgálat 
lefolytatása, valamint az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység 
módszertani támogatása.

26. EFOP-1.9.5-16
A koragyermekkori 

intervenció ágazatközi 
fejlesztése

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet

(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal,
Klebelsberg 

Intézményfenntartó 
Központ,

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal,

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

5,70
(ebből 

VEKOP: 1,71)
– 2016

A projekt célja a korai intervencióban 
érintett szakmaterületek közötti 
kapcsolódási pontok kialakítása, 
illetve a különböző ágazati irányítás 
alá tartozó intézményes szereplőket 
összekötő közös irányelvek, 
protokollok alkalmazása és egy 
egységes mérési, értékelési rendszer 
bevezetése.
Emellett cél a szakemberek 
kompetenciáinak növelése, 
egységes szemléletük formálása 
és a gyermekekkel foglalkozó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása.
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27. EFOP-1.9.6-16
Elektronikus egészségügyi 

ágazati fejlesztések

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal,
Országos 

Egészségbiztosítási 
Pénztár,

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi 

Intézet,
NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

14,00 6,00 2016 

A projekt célja – a Nemzeti 
Infokommunikációs Stratégia 
céljainak megfelelő komplex 
fejlesztési program végrehajtása 
által – az egészségügyi ágazat 
hatékonyságának és lakosság 
részére nyújtott szolgáltatásainak 
minőségfejlesztése.

28. EFOP-1.9.7-16
Kísérő szolgáltatások 
nyújtása a rászoruló 
személyek számára

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

1,00 – 2016

A projekt célja a Rászoruló 
Személyeket Támogató Operatív 
Program keretében elért 
célcsoporttagok számára kiegészítő 
személyes szolgáltatások nyújtása.

29. EFOP-1.10.1-16
Ápoló tanulók részére 

pályaválasztást támogató 
ösztöndíjas program

Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 

Központ

4,40
(ebből 

VEKOP: 1,32)
– 2016

A projekt célja az egészségügyi 
pályát, a szakdolgozói munkakört 
választó fiatalok számának 
növelése, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók működését 
veszélyeztető, nagymértékű 
humánerőforrás hiány középtávú 
csökkentése.
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30. EFOP-1.11.1-16
Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence 
EU-tagállamaival

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal,
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság,

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet

4,80 – 2016

A projekt célja a lakosság egészség-
tudatosságának növelése, valamint az 
egyéni és közösségi felelősségvállalás 
erősítése, a lelki és testi egészség 
megőrzése érdekében programok 
megvalósítása, szakemberek 
továbbképzése, valamint 
szervezetfejlesztés, illetve társadalmi 
felzárkózási és ifjúsági programok 
megvalósítása.

31. EFOP-1.11.2-16
Tematikus együttműködés 

erősítése a Kárpát-medence 
nem EU-tagállamaival

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal,
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság,

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet

1,20 – 2016

A projekt célja a lakosság egészség-
tudatosságának növelése, valamint az 
egyéni és közösségi felelősségvállalás 
erősítése, a lelki és testi egészség 
megőrzése érdekében programok 
megvalósítása, szakemberek 
továbbképzése, valamint 
szervezetfejlesztés, illetve társadalmi 
felzárkózási és ifjúsági programok 
megvalósítása.

32. EFOP-2.2.1-16
Gyermek sürgősségi, 

baleseti ellátás fejlesztése 
– országos

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Heim Pál Gyermekkórház

4,50
(ebből 

VEKOP: 1,35)
– 2016

A projekt célja országos, 
legmagasabb progresszivitási 
szintű gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátó központ 
(III.a. szint), és vidéki ellátást biztosító 
országos háromszintű (I. szint,  
II. szint és III. szint) gyermekbaleseti 
és gyermeksürgősségi 
ellátóhálózat létrehozása, továbbá 
gyermektraumatológia kialakítása.



7892 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 99. szám
 

33.
EFOP-2.2.1-16

Gyermek sürgősségi, 
baleseti ellátás fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem,
Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórház, Győr,
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház

5,50 – 2016

A projekt célja országos, 
legmagasabb progresszivitási 
szintű gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátó központ 
(III.a. szint), és vidéki ellátást biztosító 
országos háromszintű (I. szint,  
II. szint és III. szint) gyermekbaleseti 
és gyermeksürgősségi 
ellátóhálózat létrehozása, továbbá 
gyermektraumatológia kialakítása.

34. EFOP 2.2.4-16

Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek 
javítása

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

1,00
(ebből 

VEKOP: 0,10)
– 2016

A beavatkozás célja a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján kötelezően 
működő területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok épületeinek, tárgyi 
feltételeinek korszerűsítése a szakmai 
feladatellátás hatékonyabbá tétele 
érdekében.

35. EFOP-2.2.5-16
Egységes ápolási eszközpark 

kialakítása

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem

8,00 – 2016

A projekt célja az országban működő 
aktív, krónikus, rehabilitációs és 
ápolási osztályokon az azonos 
esélyegyenlőséget biztosító ápolás 
biztosítása a megfelelő ápolási 
eszközellátottság javításával. 
Ezáltal elősegíthető az ápolással 
kapcsolatos ellátási eredményesség 
és a betegbiztonság növelése, 
valamint az ápolással összefüggő 
munkabiztonsági kockázatok 
csökkentése.
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36. EFOP-2.2.6-16

Pszichiátriai ellátórendszer 
strukturált fejlesztése

(biztonsági pszichiátriai 
részleg kialakítása)

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

2,70
(ebből 

VEKOP 0,81)
– 2016

A projekt általános célja a pszichiátriai 
és addiktológiai betegek részére 
olyan infrastrukturális körülmények 
biztosítása, amely megfelelő 
kereteket és szakmai feltételeket 
biztosít az ellátó szakmai munkához 
és az adekvát kezelésekhez. A projekt 
további célja a biztonsági pszichiátriai 
egység kialakítása: a violens 
magatartású betegek kezelése 
érdekében a szigorú biztonsági 
standardoknak megfelelően felszerelt 
pszichiátriai osztályok létrehozása.

37. EFOP-2.2.6-16

Pszichiátriai ellátórendszer 
strukturált fejlesztése

(pszichiátria és addiktológiai 
szakellátások minőségének 
és hozzáférésének javítása)

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

2,30 – 2016

A projekt általános célja a pszichiátriai 
és addiktológiai betegek részére 
olyan infrastrukturális körülmények 
biztosítása, amely megfelelő 
kereteket és szakmai feltételeket 
biztosít az ellátó szakmai munkához 
és az adekvát kezelésekhez. A projekt 
célja a pszichiátria és addiktológiai 
szakellátások minőségének, 
hozzáférésének és hatékonyságának 
javítása.
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38. EFOP-2.2.7-16

Gyermek és 
ifjúságpszichiátria, 

addiktológiai és 
mentálhigiénés 
ellátórendszer 

infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem

6,00 – 2016

A projekt célja a működéshez 
szükséges struktúra és minimum 
feltételek biztosítása mellett olyan 
regionális koordinációs központok 
kialakítása, amelyek hatékony 
kommunikációt biztosítanak a 
jellemzően multiszektoriális ellátás 
színterei (elsődleges, másodlagos 
és harmadlagos prevenció) között. 
A koordinációs központok révén 
biztosítható az átlátható beteg 
beutalási rend és betegutak, 
valamint a progresszív ellátás elvének 
gyakorlati megvalósulása.

39. EFOP-2.2.8-16
Egészségügyi szakellátók 

szállóinak fejlesztése
Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ
10,00 – 2016

A projekt célja az egészségügyi 
szakdolgozók, szakképzésben 
részt vevő orvosok, szakorvosok 
alapvető szükségleteinek 
kielégítése, fiziológiai igényeik és 
biztonságérzetük megteremtése, 
lakhatási körülményeik javítása, 
elhelyezési lehetőségeik bővítése, 
amely vonzóbbá teszi a felkínált 
munkahelyeket, kulturált 
életkörülményeket és jövőképet 
teremt a munkavállalók számára, az 
egészségügyi intézmények vezetői 
számára pedig újabb eszközt biztosít 
az új dolgozók felvételére, hiányzó 
állások betöltésére, jól teljesítő 
dolgozók megtartására, illetve 
hiányszakmák betöltésére. 
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40. EFOP-2.2.9-16
Klinikai skill laborok 

fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Egészségügyi 

Nyilvántartási és Képzési 
Központ,

Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,

Szegedi 
Tudományegyetem

8,00 – 2016

A projekt célja olyan demonstrációs 
egységek kialakítása és felszerelése 
egészségügyi szolgáltató 
intézményeknél, amelyek lehetőséget 
biztosítanak a szakképzésben és 
a továbbképzésben részt vevő 
egészségügyi szakdolgozók, valamint 
az orvosképzésben és az orvos 
továbbképzésben részesülők számára 
az ápolás-gondozás és egyéb, 
invazív és noninvazív beavatkozások 
gyakorlására.

41. EFOP-2.2.10-16

Diagnosztikai és orvosi 
laboratóriumi hálózat 

infrastrukturális feltételeinek 
javítása

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

9,81 – 2016

A projekt célja egyrészt a patológiai 
diagnosztikai tevékenység 
feltételeinek és a hazai patológiai 
osztályok (beleértve a megyei 
és országos centrumokat is) 
infrastrukturális felszereltségének, 
műszerezettségének javítása, 
másrészt a heterogén orvosi 
laboratóriumi rendszer egységesítési 
feltételeinek megteremtése és a 
meglévő humánerőforrás optimális 
kihasználása.
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42. EFOP-2.2.12-16
Pszichiátriai és addiktológiai 
gondozóhálózat fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem

4,00 – 2017

A projekt célja a pszichiátria 
és addiktológiai szakellátások 
minőségének, valamint az azokhoz 
való hozzáférés javítása és ezáltal 
a lakosság mentális egészségi 
állapotának fejlesztése, összhangban 
az Egészséges Magyarország 
2014–2020 egészségügyi ágazati 
stratégia célkitűzéseivel.
Speciális célok továbbá: pszichiátriai 
és addiktológiai betegek lakossághoz 
közeli egészségügyi ellátásához 
való hozzáférésének javítása, 
a pszichiátriai és addiktológiai 
fekvőbeteg szakellátás lehetséges 
lerövidítése, kiváltása, a 
gondozóintézeti gondozás ellátási 
minőségének és hatékonyságának 
javítása, valamint a humán 
kompetenciák fejlesztése.

43. EFOP-2.2.13-16

Aktív fekvőbeteg-ellátási 
forma kiváltása az 

egynapos sebészeti ellátás 
rendszerének fejlesztésével

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ

8,00 – 2017

A projekt célja a 12 órán belül távozó 
betegek arányának növelése, ennek 
érdekében komplex – legalább 
4 szakmás - egynapos szervezeti 
egységek kialakítása, az ezen 
ellátások arányának növeléséhez 
szükséges infrastrukturális és 
humánerőforrás szükségletek 
megteremtése, valamint a nem 
orvosi okok miatt jelenleg egynapos 
ellátásban nem részesülő betegek 
minél nagyobb arányának bevonása.
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44. EFOP-3.1.1-14
Kisgyermekkori nevelés 

támogatása

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)
Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai 

Intézet,
Szegedi 

Tudományegyetem

3,00 –
Megtörtént 
2015-ben

A projekt célja az óvoda és a 
családi napközi esélyteremtő 
szerepének és hátránykompenzációs 
képességének erősítése képzésekkel 
és támogató szolgáltatásokkal, 
kiemelt figyelemmel a 3 éves kortól 
kötelező óvodai nevelés szakmai 
támogatására, és az Óvodai nevelés 
országos alapprogramban rögzített 
hátránycsökkentő szerep eredményes 
megvalósítására hátránycsökkentő 
óvodai fejlesztő programok 
kidolgozásával és (tovább)
fejlesztésével, családközpontú 
jó gyakorlatok összegyűjtésével 
és elterjesztésével, valamint a 
szakemberek fejlesztésével.

45. EFOP-3.1.2-16

A pedagógusok módszertani 
fejlesztése a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése érdekében

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)

Eszterházy Károly Egyetem
Pécsi Tudományegyetem,

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem,

Nyugat-magyarországi 
Egyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem,
Debreceni Egyetem,

Nyíregyházi Egyetem,
Miskolci Egyetem

6,90 2,96 2016

A kiemelt projekt célja a 
pedagógusok képzése és felkészítése 
a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
hatékony kezelése és megelőzése 
érdekében alkalmazható 
módszertani ismeretek elsajátítása 
vonatkozásában.
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46. EFOP-3.1.3-16
Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

(konzorciumvezető)
Oktatási Hivatal

4,20 – 2016

A projekt célja az esélyegyenlőség 
érvényesülésének elősegítése az 
óvodai nevelésben. Ennek keretében 
a projekt hozzájárul ahhoz, hogy 
a köznevelési intézményrendszer 
alkalmassá váljon a hátrányos 
helyzetű gyermekek eredményes 
nevelésére, támogassa a gyermekek 
óvodai beilleszkedését és későbbi 
iskolai sikerességét, valamint a 
pedagógiai módszerekben való 
megújulás által képes legyen a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
eredményes integrált nevelésére.

47. EFOP-3.1.4-15

Ösztöndíj és mentorálási 
támogatás hátrányos 
helyzetű tanulóknak – 

Útravaló ösztöndíjprogram

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

(konzorciumvezető)
Klebelsberg 

Intézményfenntartó 
Központ,

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

6,00
(ebből 

VEKOP: 1,80)
–

Megtörtént 
2015-ben

A program célja, hogy legalább  
9000 fő hátrányos helyzetű, 
elsősorban roma tanuló vegyen részt 
az Útravaló ösztöndíjprogramban 
és részesüljön a program szerinti 
mentorálásban. Biztosítani kell a 
program egészének monitoringját, 
továbbá a bevont mentorok szakmai 
támogatását.

48. EFOP-3.1.5-16
A lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények 
támogatása

Oktatási Hivatal 10,00 – 2016

A kiemelt projekt célja a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzése és csökkentése, a 
köznevelés hátránykompenzációs 
és esélyteremtő képességének 
növelése. A kiemelt projekt hozzájárul 
a minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés javításához, az oktatási 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
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49. EFOP-3.1.7-16
Esélyteremtés a 
köznevelésben

Türr István Képző és 
Kutató Intézet

(konzorciumvezető)
Nyugat-magyarországi 

Egyetem Regionális 
Pedagógiai Szolgáltató és 

Kutató Központ

3,00 1,29 2016

A projekt célja a köznevelési 
intézményekben az esélyteremtő 
nevelést lehetővé tevő módszertani 
kultúra fejlesztése. A projekt 
keretében komplex, helyi viszonyokra 
reagáló, gyakorlatközpontú 
intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, 
valamint szolgáltatási 
tartalomfejlesztés valósul meg a már 
meglévő ismeretek, tapasztalatok, 
módszertani háttér, képzések és 
emberi erőforrás alkalmazásával 
a befogadó oktatás-, nevelés 
megteremtése érdekében.

50. EFOP-3.2.1-15 Tehetségek Magyarországa

Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
(konzorciumvezető)

Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége

6,50 –
Megtörtént 
2016-ban

A projekt célja hatékony 
tehetségtámogató szolgáltatások 
bevezetése, képzésszinteken átívelő 
tehetségkövetés lehetőségének 
megteremtése, a matematikai, 
természettudományi, műszaki 
és humán tehetségterületek 
fejlesztési lehetőségeinek bővítése, 
népszerűsítése, valamint mérések és 
fejlesztő szolgáltatások biztosítása.
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51. EFOP-3.2.2-16

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak és 

pedagógiai módszertani 
eszköztárának fejlesztése

Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet

(konzorciumvezető)
Oktatási Hivatal,

Szegedi 
Tudományegyetem,

Eszterházy Károly 
Egyetem,

Magyar Tudományos 
Akadémia,

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

6,00
(ebből 

VEKOP: 1,80)
– 2016

A kiemelt projekt célja a köznevelés 
tartalmi szabályozóinak megfelelő 
tankönyvek, taneszközök 
fejlesztésének folytatása és a hiányos 
ellátottságú műveltségterületek, 
tantárgyak, évfolyamok esetében 
tankönyvek fejlesztése, valamint 
digitális tartalomfejlesztés 
megvalósítása, és a Nemzeti 
Köznevelési Portál fejlesztése. 
Emellett a kiemelt projekt szolgálja a 
vizsgarendszer feladatállományának 
karbantartását, a mérés-értékelést, 
valamint a keletkezett mérési 
eredmények folyamatos értékelését, 
elemzését. A projekt célja továbbá a 
mérési eredmények visszacsatolásával 
és a tanítási gyakorlatba beépítésével 
a lemorzsolódás és a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

52. EFOP-3.2.3-16
Digitális környezet a 

köznevelésben

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ
(konzorciumvezető)
Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet

8,46 3,64 2016

A kiemelt projekt célja a korszerű 
informatikai infrastruktúra biztosítása 
a köznevelési intézmények számára a 
pedagógiai célok elérése érdekében, 
és ennek keretében a köznevelési 
intézményi hálózati rendszerek 
fejlesztése (kapacitásbővítést 
biztosító infrastruktúra és 
wifi hálózatok kiépítése az 
intézményekben).
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53. EFOP-3.2.4-16
Digitális kompetencia 

fejlesztése

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ
(konzorciumvezető)
Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet

34,94 – 2017

A projekt célja a köznevelési 
intézmények – részletes 
helyzetfelmérésen alapuló –  
informatikai fejlesztése, 
eszközellátottságának javítása. 
Emellett a projekt célja a digitális 
kompetenciák fejlesztése, 
különösen a matematikai, 
természettudományos, informatikai 
és műszaki pályákra való 
felkészüléshez szükséges keretek 
biztosítása érdekében.

54. EFOP-3.2.5-16

Pályaorientáció, kiemelten 
az MTMI készségek és 

kompetenciák fejlesztése a 
köznevelés rendszerében

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
(konzorciumvezető),

Oktatási Hivatal,
Magyar Tudományos 

Akadémia

10,00 – 2016

A projekt célja a pályaorientáció 
megerősítése a köznevelési 
intézményrendszerben különösen a 
matematikai, természettudományos, 
informatikai és műszaki pályák 
választásának népszerűsítése és 
ahhoz kapcsolód kompetenciák 
fejlesztése révén. Cél továbbá 
az algoritmikus gondolkodás 
fejlesztésének támogatása. A projekt 
széleskörű szakmai és társadalmi 
összefogás kialakításával valósul meg, 
az érintett tantárgyakhoz fűződő 
tanulási viszony javítása révén, 
amely a köznevelés valamennyi 
szereplőjének (tanuló, pedagógus, 
szülő és intézmény) bevonását teszi 
lehetővé.
A projekt lehetőséget biztosít  
– a pályaorientációs és készségfejlesztő 
programok megvalósítása érdekében –  
a szünidei és nyári táborokban 
keretében szervezett programokon való 
részvételre.



7902 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 99. szám
 

55. EFOP-3.2.6-16

A tanulók képességkibon- 
takoztatásának 

elősegítése a köznevelési 
intézményekben

Magyar Képzőművészeti 
Egyetem

(konzorciumvezető)
Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem,
Magyar Táncművészeti 

Főiskola,
Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem,
Színház- és Filmművészeti 

Egyetem

2,00 – 2017

A kiemelt projekt célja a 
köznevelési intézmények (kivéve 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
illetékességébe tartozó szakképzési 
centrumok fenntartásában lévő 
intézmények) művészetpedagógiai 
módszertani megújítása és művészeti 
eszköztárának bővítése a méltányos 
és minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása, valamint a 
köznevelés eredményességének, 
hatékonyságának erősítése 
érdekében.

56. EFOP-3.2.7-16

A sportkataszter és 
sztenderdizáció az 

egészséges életvitelt 
szolgáló sportszolgálta- 

tásokhoz való hozzáférés 
érdekében

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal

0,70 0,30 2017

A projekt célja olyan adatbázis 
kialakítása, amely lehetővé teszi 
a mindennapos testneveléshez 
és a köznevelésen túlmutató 
testmozgáshoz, valamint a felnőttek 
szabadidős testmozgásához 
rendelkezésre álló humán és 
infrastrukturális kapacitások optimális 
felhasználását, ezzel elérhetővé 
téve a minőségi szolgáltatások való 
hozzáférést.

57. EFOP-3.2.8-16

T.E.S.I. – 2.0 – Beavatkozások 
a minőségi (inkluzív) 

testnevelés oktatás és 
képzés megvalósítása 

érdekében

Magyar Diáksport 
Szövetség

1,40 0,60 2016

A projekt célja a mindennapos iskolai 
testnevelés folyamatos, minőségi 
alapokon nyugvó fejlesztése a 
köznevelés területének szabályozási, 
tartalmi és szakmódszertani 
típusú megújításával, a szakértők 
és szolgáltatók felkészítésével 
a minőségi testnevelés-oktatás 
támogatására és nyomon követésére, 
valamint a testnevelés tanítására 
jogosító képzések és képesítések 
megújításával.
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58. EFOP-3.2.8-16
Tehetséggondozás sport 

által
Magyar Diáksport 

Szövetség
2,00 – 2016

A projekt célja a gyermekek 
tehetséggondozása a sport által, az 
iskolás korú gyermekek bevezetése a 
sportos, mozgás-gazdag életmódba, 
a rendszeres fizikai aktivitást végző 
gyermekek számának növelése, a 
társadalmi és szociális különbségek 
csökkentése és ezáltal a társadalmi 
befogadás erősítése.

59. EFOP-3.3.3-16
Országos múzeumi és 

könyvtári központi fejlesztés

Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum

(konzorciumvezető)
Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár

2,00
(ebből 

VEKOP: 0,60)
– 2016

A projekt célja egyrészt a múzeumi 
területen a szakmai továbbképzések 
rendszerének fejlesztése és a 
múzeumok felkészítése a nem 
formális és informális oktatásba 
történő intenzívebb bekapcsolódásra, 
másrészt a könyvtári területen 
az országos könyvtári rendszer 
alkalmassá tétele a köznevelés 
hatékonyságát és eredményességét 
szolgáló új típusú kompetencia  
(pl. olvasási és digitális írástudás) 
és készségfejlesztő (pl. szövegértés 
és információkeresés), tanulást 
támogató szolgáltatások nyújtására.

60. EFOP-3.3.4-16

Társadalmi kohézió 
erősítése az anyanyelvi 

nevelésben és a kultúrában 
alkalmazott mindennapi 
kompetenciafejlesztési 

eszközökkel

Hagyományok Háza 1,19 0,51 2017

A kiemelt projekt célja a magyar 
népmese, a mesei gondolkodás és 
nevelés népszerűsítése, beépítése a 
közneveléshez kapcsolódó formális 
és informális képzések, szolgáltatások 
kereteibe, valamint a kulturális 
szakemberek képzését, tudás- és 
kompetenciabővítését szolgáló 
folyamatokba, rendszerekbe. 
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61. EFOP-3.4.2-15
Campus Mundi  

– felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program

Tempus Közalapítvány
9,20

(ebből 
VEKOP: 2,30)

–
Megtörtént 
2015-ben

A projekt célja a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók nemzetközi 
mobilitásának támogatása, emellett 
a felsőoktatási intézmények 
nemzetköziesítésének ösztönzése, 
nemzetközi megjelenésének 
és külföldi hallgatókat bevonzó 
képességének növelése.

62. EFOP-3.4.5-16

Rendszerszintű fejlesztések 
és hozzáférés bővítését 

szolgáló ágazati programok 
a felsőoktatásban

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)
Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet

5,92
(ebből 

VEKOP: 1,48)
– 2016

A projekt célja a felsőfokúnak 
megfelelő szintű oktatásban 
való részvétel növelése, 
annak minőségének és 
hozzáférhetőségének javítását 
szolgáló központi mérési értékelési 
rendszerek bővítése, fejlesztése, 
kiterjesztése: pályakövetés 
és köznevelési kimenetek 
összekapcsolása, a bemeneti és 
a kimeneti kompetenciamérés, 
kredit előrehaladás, lemorzsolódás, 
szociális dimenziómérés, felvételi 
rendszer korszerűsítése, valamint 
a tanulmányi rendszerek közmű 
átalakítása. A projekt keretében a 
matematikai, természettudományos, 
informatikai, műszaki (MTMI40) 
szakokra való jelentkezést és 
bennmaradást szolgáló program 
szakmai támogatása, a tudományos 
és felsőoktatási tartalmakhoz való 
hozzáférés növelése, azok központi, 
elektronikus közzétételének 
bővítése, valamint nemzetközi 
összehasonlításban elismert 
tananyagok fordítása és közzététele is 
megvalósul.
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63. EFOP-3.7.2-16
Az egész életen át tartó 

tanulást megalapozó 
fejlesztések

Nemzeti Művelődési 
Intézet

(konzorciumvezető)
Hagyományok Háza,
Országos Széchényi 

Könyvtár

2,50
(ebből 

VEKOP: 0,75)
– 2016

A projekt célja a dokumentum- és 
információszolgáltatás országos 
rendszerének továbbfejlesztése és 
összehangolása, az oktatás, képzés 
és tanulás támogatása új könyvtári 
szolgáltatás (Országos Dokumentum 
és Információ Szolgáltató 
Rendszer – ODIR) kialakításával 
és az LLL (egész életen át tartó 
tanulás) célrendszerét támogató 
kulturális-könyvtári tartalmak 
elektronikus formában történő 
elérésének növelésével. Emellett 
a projekt keretében valósul meg a 
közösségi művelődés társadalmi-
gazdasági fejlesztő hatásának 
növelése érdekében a hatás-mérés 
rendszerének, a kompetenciafejlesztő 
hatást indikálható módon mérő 
módszertannak a fejlesztése és 
bevezetése.
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64. EFOP-3.8.1-14
Felzárkóztató egészségügyi 
ápoló szakképzési program

Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 

Központ
1,90 –

Megtörtént 
2015-ben

A projekt célja az egészségügyi 
ellátórendszerben dolgozó, régi 
típusú, általános ápoló és általános 
asszisztens szakképesítésű, 
de további szakképesítéssel 
nem rendelkező egészségügyi 
szakdolgozók képzettségének 
szintre hozásához, és az OKJ-s 
ápolói képesítés megszerzéséhez 
képzések biztosítása, továbbá a 
kedvezményezett egészségügyi 
intézményben dolgozó érintett 
személyek képzéseken való 
részvételének biztosítása, egyúttal 
a folyamatos ápolói tevékenység 
fenntartása.

65. EFOP-3.8.2-16
Szociális humán erőforrás 

fejlesztése

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal

(konzorciumvezető)
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

12,00 – 2016

A projekt célja a komplex szociális 
életpályamodell kidolgozása, 
a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi területen dolgozók 
felkészítése, vezetői képzések 
megvalósítása, továbbá magas 
minőségű szolgáltató-hálózat 
kialakítása.
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66. EFOP-3.10.1-16

Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés 
és a felsőoktatás terén 

a Kárpát-medence 
EU-tagállamaival

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet

5,30 – 2016

A projekt célja a makroregionális 
képzési és csereprogramok 
megvalósítása, tehetséggondozás a 
köznevelésben és a felsőoktatásban, 
mentori tevékenységek 
folytatása, valamint határokon 
átívelő, tematikus felsőoktatási 
tudáshálózatok kiépítése. További 
cél közös képzési programok 
lebonyolítása, tapasztalatcsere, 
felsőfokú szakképzési, valamint 
alap- és mesterképzési közös 
mintaprogramok, illetve 
szakmai gyakorlati képzőhelyek 
hálózatának kialakítása. A projekt 
keretében megvalósul a fiatalok 
pályaválasztási döntéseit segítő 
komplex szolgáltatások biztosítása, 
a vidéki gazdálkodói életmódra való 
nevelési programok kidolgozása, 
megjelenítése a köznevelésben 
és a felsőoktatásban. Cél a fiatalok 
helyben maradása, köznevelési 
intézmények, illetve az ezeket 
összefogó civil szervezetek 
Kárpát-medencei hálózati 
együttműködésének kialakítása, 
fejlesztése.
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67. EFOP-3.10.2-16

Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés 
és a felsőoktatás terén 

a Kárpát-medence nem 
EU-tagállamaival

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet

1,70 – 2016

A projekt célja Kárpát-medencei 
szintű felsőoktatási képzési és kutatási 
együttműködések támogatása, 
a hálózati együttműködés 
feltételeinek kialakítása, a két- 
és háromnyelvű akkreditált 
felsőoktatási programok bővítése, 
valamint bővítésének előmozdítása; 
szakmai gyakorlati képzőhelyek 
hálózatának makroregionális szintű 
kialakítása. További cél a fiatalok 
pályaválasztási döntéseit segítő 
komplex szolgáltatások biztosítása 
a köznevelésben; tananyagok és 
taneszközök fejlesztése, valamint 
közös pedagógiai módszerek 
kialakítása és tudásátadás. Emellett 
a projekt segít a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentésében és 
az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében a köznevelésben, illetve a 
vajdasági, a kárpátaljai felsőoktatási 
módszertani és tartalmi oktatási 
anyagok kidolgozásában.

68. EFOP-4.1.2-16
Az iskolarendszer térségi 

fejlesztése

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ
(konzorciumvezető)

fenntartói feladatot ellátó 
felsőoktatási intézmények 

és minisztériumok

80,00 – 2016

A projekt célja a köznevelési 
intézményrendszer fejlesztése, 
valós igényekre alapozott 
kapacitásbővítése, valamint az 
érintett intézmények megújuló 
pedagógiai, módszertani 
programjához, és a mindennapos 
testnevelés infrastrukturális 
feltételeinek megteremtéséhez 
illeszkedő funkcionális feladatellátási 
helyek kialakítása.

”
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A Kormány 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozata
a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  postaügyi és a  nemzeti 
pénzügyi szolgáltatási feladatok ellátása, valamint a  terület hatékony működtetése érdekében szükséges 
kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2016. július 6. napjától – Bártfai-Mager Andreát a  postaügyért és 
a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos
a) előkészíti és végrehajtja a  Miniszterelnökséget vezető miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 3.  pont 

szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok és vagyonelemek tekintetében a  Kormány 
vagyongazdálkodási politikáját, a  hozzá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek 
létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a  körben szakmailag 
előkészíti a szükséges jogszabályokat, jogszabály-módosításokat,

b) irányítja és ellenőrzi a  miniszter 3.  pont szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
gazdálkodását, üzemeltetési, ingatlanfejlesztési és informatikai feladatait,

c) feladatkörében eljár és képviseli az  állam érdekeit, valamint a  miniszter helyett és nevében gyakorolja 
a tulajdonosi jogosítványokat a miniszter 3. pont szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok és 
vagyonelemek tekintetében,

d) részt vesz a  feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal foglalkozó tárcaközi bizottságok, albizottságok és 
munkacsoportok munkájában.

 3. A kormánybiztos az 1. pontban meghatározott feladatai körében ellátja
a) a  miniszter helyett és nevében az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: MFB Zrt.), valamint az MFB Zrt.-n keresztül az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonába 
és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve 
az MFB Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

b) a  miniszter helyett és nevében a  Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 
Magyar Posta Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve a  Magyar Posta Zrt.-re vonatkozó 
jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

c) a  nemzeti pénzügyi szolgáltatások továbbfejlesztésével kapcsolatos szabályozási, koordinációs és egyéb 
feladatokat,

d) a nemzeti pénzügyi szolgáltatások rendszere hitelintézeti hálózata kialakításának és fejlesztésének irányítását,
e) a  miniszter helyett és nevében az  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: ENKSZ Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve az ENKSZ Zrt.-re 
vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

f ) a  miniszter helyett és nevében a  KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: KAF Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve a  KAF Zrt.-re 
vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,

g) a miniszter helyett és nevében egyes, jogszabály vagy kormányhatározat által a postaügyért felelős miniszter 
feladatkörébe tartozó társaságok állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, valamint 
szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök (többek 
között, de nem kizárólagosan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) vagyonkezelését,

h) a  fejlesztési banki és a  postai ágazatra vonatkozó szakpolitikák, fejlesztések, stratégiák és egyedi 
kormánydöntések előkészítésének és felügyeletének irányítását és a kapcsolódó szabályozási feladatokat,

i) az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint 
az  egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatokat, 
meghozza továbbá a  miniszter helyett és nevében a  postaügyért felelős miniszter hatáskörébe utalt 
döntéseket,

j) a miniszter helyett és nevében az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával 
és megszüntetésével, valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

k) a  miniszter helyett és nevében az  MFB Zrt., a  Magyar Posta Zrt., az  ENKSZ Zrt. és a  KAF Zrt. tevékenységét 
érintő, kötelezettségvállalást nem tartalmazó nemzetközi megállapodások, nyilatkozatok aláírásával, 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
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 4. A  kormánybiztos a  Miniszterelnökség szabályozásért és kodifikációért felelős helyettes államtitkára útján irányítja 
a Miniszterelnökségen
a) a Fejlesztési Banki Szabályozási Főosztály,
b) a Postaügyi Szabályozási Főosztály,
c) az Integrációs, Zöldbank és Agrárbank Szabályozási Főosztály, valamint
d) a Közmű-szabályozási Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

 5. A  kormánybiztos a  Miniszterelnökség vagyonpolitikáért és tulajdonosi képviseletért felelős helyettes államtitkára 
útján irányítja a Miniszterelnökségen
a) a Fejlesztési Banki Főosztály,
b) a Postaügyi Főosztály és
c) a Közmű, Integrációs, Zöldbank és Agrárbank Fejlesztési Főosztály
vezetőjének a tevékenységét.

 6. A  kormánybiztos közvetlenül irányítja a  Miniszterelnökségen a  Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és 
Postaügyekért Felelős Államtitkári Kabinet tevékenységét.

 7. A kormánybiztos tevékenységét titkárság segíti.
 8. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 9. A  Kormány felhívja a  kormánybiztost, hogy a  postaügyi és nemzeti pénzügyi szolgáltatási feladatok hosszú 

távú, stabil ellátásának elősegítése érdekében készítsen átfogó stratégiát és tegyen javaslatot a  Kormány részére 
a  feladatkörébe tartozó valamennyi feladat vonatkozásában a  szükséges szervezeti és eljárási folyamatok 
átalakítására.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: a kormánybiztos

 10. A  Kormány felhívja a  minisztert, hogy a  kormánybiztos 1–9.  pontban foglalt feladatai ellátása érdekében 
a  szükséges információkat bocsássa a  kormánybiztos rendelkezésére, valamint – a  kormánybiztossal egyeztetve – 
gondoskodjon a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatának szükséges módosításáról a feladatellátás 
megkönnyítése érdekében.

Felelős: a miniszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 74/2016. (VII. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára

dr. Molnár Balázs Pétert

a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává

– 2016. július 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 75/2016. (VII. 5.) ME határozata
címzetes főjegyzői cím adományozásáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az illetékes megyei kormányhivatalok javaslatára

Bödőné dr. Molnár Irén, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője,
dr. Kovács Gábor, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője,
dr. Melis János, Szarvas Város Önkormányzatának jegyzője,
Munkácsi György, Besenyszög Város Önkormányzatának jegyzője,
dr. Szijártó Valéria, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője és
Török Csilla, a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
részére

– 2016. július 1-jei hatállyal, határozatlan időre –

címzetes főjegyzői címet adományozok.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2016. (VII. 5.) ME határozata
a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese kinevezésének meghosszabbításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 4.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a  Központi 
Statisztikai Hivatal elnökhelyettese,

dr. Németh Zsolt kinevezését

– 2016. július 12-ei hatállyal, 6 éves időtartamra –

meghosszabbítom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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