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III. Kormányrendeletek

A Kormány 3/2011. (I. 19.) Korm. rendelete
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjérõl,
valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze,
a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság

kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjérõl, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar

Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló

271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A Kormány a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj, valamint a mûvészeti díjak adományozására vonatkozó javaslatok

értékelésére, a kitüntetésekre vonatkozó ajánlások megtételére Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságot

(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság elnöke a miniszterelnök, alelnöke a miniszterelnök általános helyettese. A Bizottság mûködésével

kapcsolatos titkársági feladatokat a Miniszterelnökség kitüntetési ügyekért felelõs szervezeti egységének vezetõje

látja el.

(3) A Bizottság tagjai:

a) a közigazgatási és igazságügyi miniszter,

b) az oktatásért és a kultúráért felelõs miniszter,

c) a bizottsági tagságra vonatkozó felkérés elfogadása esetén a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

d) a Kossuth-díjjal, Széchenyi-díjjal, illetve az Állami Díjjal korábban kitüntetettek, továbbá a tudományos, a mûszaki,

a gazdasági, a mûvészeti és a kulturális élet mértékadó képviselõi körébõl a Bizottság elnöke által egyéves idõtartamra

felkért tíz fõ.

(4) A Bizottság tagjai sorából elõkészítõ, jelölõ bizottságot alakíthat. A Bizottság, illetve a jelölõbizottság

a véleménynyilvánításra külsõ szakértõt is felkérhet. A felkért szakértõ véleményét a Bizottság ülésén fejti ki.

(5) A mûvészeti díjra vonatkozó javaslatok értékelését a Mûvészeti Díj Bizottság végzi.

(6) A Mûvészeti Díj Bizottság elnöke a miniszterelnök általános helyettese, tagjai a közigazgatási és igazságügyi

miniszter, a kultúráért felelõs miniszter, valamint a Bizottság elnöke által a Bizottság egyes mûvészeti ágakat képviselõ

tagjai közül felkért négy fõ.”

2. § Az R. a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § E rendeletnek a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjérõl, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló

Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és

adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 17.) Korm. rendelettel

megállapított 9. §-a rendelkezéseit az annak hatálybalépésekor folyamatban lévõ, még el nem bírált, az e rendelet

hatálya alá tartozó díjak adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása során is alkalmazni kell.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „annak albizottságai” szövegrész, valamint az R. 12. §

(1) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 2/2011. (I. 19.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló

aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján

meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 79/2009. (III. 20.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett

az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 79/2009. (III. 20.) OVB határozata

(a továbbiakban: OVBh.) ellen.

A kezdeményezõ – aki nem azonos a kifogástevõvel – 2009. február 24-én országos népszavazás kezdeményezésére

irányulóan aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy

az országgyûlési választásokon az egyéni választókerületi jelölés módja megváltozzon úgy, hogy minden

választópolgár abban az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van, a jelenlegi egy helyett legfeljebb

három egyéni választókerületi jelöltet ajánlhasson?”

Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni

kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tett, ezért annak mintapéldányát hitelesítette. Az OVBh.

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-án,

és – a jogorvoslatról szóló tájékoztatás tekintetében – a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul. Az OVB kifogással támadott

határozata a Magyar Közlöny 2009. évi 35. számában 2009. március 20-án jelent meg, a kifogást 2009. április

3-án – a törvényi határidõn belül – terjesztették elõ az OVB-nél.

A kifogástevõ azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg az OVB kifogással támadott határozatát, és

utasítsa új eljárásra az OVB-t.

A kifogástevõ szerint az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a kérdés hitelesítését, mert az egyrészt nem egyértelmû,

sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdését, másrészt burkolt alkotmánymódosításra irányul. Az egyértelmûség hiányának

indokaként a kifogástevõ arra hivatkozott, hogy szerinte nem derül ki a kérdésbõl, hogy a több jelölést

a választópolgár több jelöltre adhatja le – mindegyikre egyet-egyet – vagy akár egy jelöltre is leadhat több jelölést.

Véleménye szerint a fent jelzett kérdés tisztázása nélkül a választópolgárok nem tudhatják azt, hogy a jelölés szabályai

hogyan alakulnának egy eredményes népszavazás esetén, és a törvényalkotó sem tudná eldönteni, hogy milyen

szabályozás megalkotására lenne köteles.

Burkolt alkotmánymódosításra a kifogástevõ szerint azért vezet a kérdés, mert az eredményes népszavazás alapján

megalkotandó törvény sértené az „egyenlõ választójog alkotmányos elvét” [Alkotmány 71. § (1) bekezdés].

A kifogástevõ szerint „ha egyes választópolgárok több személyt is ajánlhatnak és ajánlanak, míg mások – választásuk

szerint – csak egyet”, illetve „egy jelöltet több ajánlással is támogathatnak, míg mások – ha így gondolják – csak egyet”

sérti az említett alkotmányos választójogi alapelvet. Érvelése szerint a választójog egyenlõségének alkotmányos

alapelve nemcsak a szavazásra, de az ajánlásra is irányadó így a népszavazás eredményének a végrehajtásához

módosítani kellene az Alkotmányt, így tehát a kezdeményezésben szereplõ kérdés a burkolt alkotmánymódosítás

tilalmába is ütközik.
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II. A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezése:

„71. § (1) Az országgyûlési képviselõket, az Európai Parlament képviselõit, a helyi önkormányzati képviselõket,

valamint a polgármestert és a fõvárosi fõpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlõ választójog alapján,

közvetlen és titkos szavazással választják.”

2. Az Nsztv. érintett rendelkezései:

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

(...)

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, (...)”

„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen

válaszolni.”

3. A Ve. érintett rendelkezései:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz

címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

(...)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,

illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,

illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III. A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján

lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és

rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és

a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési

eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.

Az OVB a kifogással támadott határozatában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott

formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tett, ezért

a kérdést hitelesítette.

Az Alkotmánybíróság elsõként a kifogástevõ azon érveit vizsgálta meg, amelyek a választópolgári, illetve a jogalkotói

egyértelmûség [Nsztv. 13. § (1) bekezdés] követelményének a sérelmét állították. Az Alkotmánybíróság korábban már

számos határozatában értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt, a népszavazásra bocsátandó kérdéssel

szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy

az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája. Az egyértelmûség

követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen

megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon

válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel

vagy „nem”-mel lehessen válaszolni (választópolgári egyértelmûség).

Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában

foglalt jogkörét – Alkotmányban szabályozottan – korlátozza, mivel az Országgyûlés köteles az eredményes

népszavazásból következõ döntéseket meghozni. A kérdés egyértelmûségének megállapításakor

az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kell azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés – az akkor

hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, akkor

milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség). [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004.

(VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB

határozat, ABH 2008, 695, 703.]

A vizsgált esetben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés világos, kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ,

„igen”-nel vagy „nem”-mel megválaszolható, ezért nem sérti a választópolgári egyértelmûség követelményét.

A kifogástevõ által megfogalmazott azon kétely kapcsán, amely szerint nem dönthetõ el, hogy a kérdés több

(legfeljebb három) egymástól különbözõ jelöltre vonatkozó ajánlásra, vagy ellenkezõleg egy (azonos) jelöltre leadható

több ajánlásra vonatkozik az Alkotmánybíróság az alábbiakra mutat rá. A jelölés rendszere elvileg mindkét fent

említett módon megváltoztatható, azonban a kérdés tartalmából kétséget kizáróan megállapítható, hogy az, több
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(kettõ vagy három) egymástól különbözõ jelölt ajánlásáról, és nem egy (azonos) jelöltre leadható többes (legfeljebb

háromszoros) ajánlásról szól.

A kezdeményezõ tehát az országgyûlési képviselõ választáson az egyéni választókerületi jelölt ajánlás szabályozását

kívánja megváltoztatni, a jelenlegi törvényi szabályozásban szereplõ egy jelölt ajánlása helyett a több (legfeljebb

három egyéni választókerületi jelölt) ajánlását lehetõvé tevõ törvényi szabályozás megalkotását szeretné

a népszavazási kezdeményezésével elérni. A fent kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság álláspontja szerint

a kérdés tartalma alapján a törvényalkotó számára is világos, hogy az eredményes népszavazás milyen jogalkotásra

kötelezné, így a kérdés a jogalkotói egyértelmûség követelményét sem sérti.

Az Alkotmánybíróság ezt követõen megvizsgálta a kifogástevõ azon érvét is, amely szerint a kérdés az Alkotmány

burkolt módosítását eredményezi, mert az eredményes népszavazás olyan törvény megalkotására kötelezné

az Országgyûlést, amely ellentétes lenne a választójog egyenlõségét rögzítõ Alkotmány 71. § (1) bekezdésével.

Az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban már rámutatott arra, hogy az Alkotmány módosítására irányuló

kérdésben a választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye [elõször: 2/1993. (I. 22.) AB határozat,

ABH 1993, 37., összegzi: 25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 261, 262.].

A választójog egyenlõségének alkotmányos alapelvét (az alapelv tartalmát) az Alkotmánybíróság már szintén több

korábbi határozatában vizsgálta. Az említett alapelv lényegi tartalma a 809/B/1998. AB határozat indokolásában

kifejtettek szerint az alábbiakban összegezhetõ: „[a] választójog egyenlõségének alkotmányos elve két követelményt

támaszt a választási törvény megalkotójával szemben: egyrészt a választójog a választópolgárok szempontjából

azonos értékû legyen, másrészt a szavazatok lehetõleg azonos súlyúak legyenek egy-egy képviselõ megválasztásánál.”

(ABH 2000, 783, 784.)

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdés nem érinti (ebbõl

következõen nem is sérti) a választójog egyenlõségének alkotmányos alapelvét. A kérdés a jelölt(ek) ajánlására és nem

a jelöltekre történõ szavazásra vonatkozó hatályos törvényi szabályozás megváltoztatására irányul („az ajánlás

szakaszában marad”) és minden választópolgár számára egyenlõen ajánlja fel a lehetõséget a többes jelölésre.

A népszavazási kezdeményezés alapján tehát a szavazás módja nem változik meg; minden választópolgár – saját

döntése szerint – élhetne az egymástól különbözõ több (legfeljebb három) jelölt ajánlásának lehetõségével, ami

a jelöltekre történõ szavazás során nem érinti sem a jelöltekre ténylegesen leadott szavazatok értékét, sem pedig azok

súlyát. A többes jelölés tehát csak a jelöltek számára hat ki – vélhetõen több lesz a jelöltek száma – de a jelöltekre

történõ szavazás során – azaz annak eldöntésénél, hogy a jelöltek közül ki legyen a képviselõ – a szavazatok

egyenlõsége megmarad.

A fent kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság – az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve – a kifogást nem

találta megalapozottnak. Ezért az OVBh.-t az abban foglalt indokok helyességére tekintettel helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére

tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. január 18.

Dr. Holló András s. k.,
az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 418/H/2009.
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Az Alkotmánybíróság 3/2011. (I. 19.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló

aláírásgyûjtõ ív és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján

meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 78/2009. (III. 20.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

I. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett

az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 78/2009. (III. 20.) OVB határozata

(a továbbiakban: OVBh.) ellen.

A kezdeményezõ – aki nem azonos a kifogástevõvel – 2009. február 24-én országos népszavazás kezdeményezésére

irányulóan aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy

az országgyûlési választásokon az egyéni választókerületi jelölés módja megváltozzon úgy, hogy a jelenlegi legalább

hétszázötven helyett, csak legalább kétszáz választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlására legyen szükség?”

Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni

kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tett, ezért annak mintapéldányát hitelesítette. Az OVBh.

az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-án,

és – a jogorvoslatról szóló tájékoztatás tekintetében – a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul. Az OVB kifogással támadott

határozata a Magyar Közlöny 2009. évi 35. számában 2009. március 20-án jelent meg, a kifogást 2009. április

3-án – a törvényi határidõn belül – terjesztették elõ az OVB-nél.

A kifogástevõ azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg az OVB kifogással támadott határozatát, és

utasítsa új eljárásra az OVB-t. A kifogástevõ szerint az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a kérdés hitelesítését, mert

az nem egyértelmû, sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdését. Érvelése szerint a kérdés „nyelvtanilag – értelemzavaró

módon – hibás”, mivel a mondat végérõl hiányzik az, hogy a „jelöltté váláshoz” szükséges a legalább 200 ajánlás.

A kérdés nem tartalmazza, hogy mi az összefüggés az ajánlások és a jelöltté válás között, holott – a kifogástevõ

szerint – a választópolgárok többsége nincs tisztában a választási eljárás szabályaival, nem világos számára az, hogy

mihez szükséges az ajánlás.

II. A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

1. Az Nsztv. figyelembe vett rendelkezései:

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

(...)

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, (...)”

„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen

válaszolni.”

2. A Ve. érintett rendelkezései:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz

címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

(...)
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(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,

illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,

illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III. A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján

lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és

rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív és

a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési

eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.

Az OVB a kifogással támadott határozatában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott

formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tett, ezért

a kérdést hitelesítette.

A kifogástevõ szerint az OVB-nek azért kellett volna megtagadnia az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés hitelesítését,

mert az nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének.

Az Alkotmánybíróság korábban már számos határozatában értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,

a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban

az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog

érvényesülésének garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy

a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár

a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag

egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen válaszolni (választópolgári

egyértelmûség).

Az eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlés Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt

jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból

következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor az Alkotmánybíróságnak

vizsgálnia kell azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok

szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, akkor milyen jogalkotásra köteles

(jogalkotói egyértelmûség). [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH

2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695,

703.].

Az Alkotmánybíróság korábban már azt a kérdést is vizsgálta, hogy a népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívén

szereplõ kérdésben található értelemzavaró nyelvtani hiba hogyan hat ki a kérdés hitelesítésére. A kifogástevõ által is

felhívott 24/2006. (VI. 15.) AB határozatban ezzel összefüggésben a következõkre mutatott rá: „[a]z Alkotmánybíróság

eddig a normakontrollra irányuló eljárásokban szembesült a nyelvtani, helyesírási hibák kérdésével.

Az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy nem feladata »az elíráson alapuló nyelvtani hibák«, a »megfogalmazás

nyelvtani és stiláris helyességének megítélése«. [56/1992. (XI. 4.) AB határozat, ABH 1992, 401, 404.; 682/B/1993. AB

határozat, ABH 1994, 764, 767.] A normavilágosság és a népszavazásra szánt kérdések egyértelmûségének vizsgálata

nem azonos. Ugyanakkor abban megegyeznek, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálja az elíráson alapuló nyelvtani

hibákat, amennyiben azok egyéb, lényeges okból nem aggályosak. (Például értelemzavaró nyelvtani hiba

a népszavazási kérdésben, alkalmazhatatlan vagy tartalmi okból alkotmányellenes norma.) Vagyis a népszavazási

kérdések vizsgálatakor nem önmagában a nyelvtani, helyesírási hibáknak van jelentõsége, hanem annak, hogy

a kérdésben értelemzavaró hiba van-e.” (ABH 2006, 358, 360.)

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a népszavazási kezdeményezésben szereplõ kérdés nem tartalmaz

értelemzavaró nyelvtani hibát; a kérdés világos, kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ a választópolgárok részérõl

„igen”-nel vagy „nem”-mel megválaszolható. Az, hogy a kérdés a mondat végén nem tartalmazza a „jelöltté váláshoz”

kitételt, nem tekinthetõ értelemzavaró nyelvtani hibának, a kérdés tartalma a választópolgárok részérõl ennek

hiányában is aggálytalanul megállapítható.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az, hogy a választópolgárok a kifogástevõ megítélése szerint nem ismerik

az ajánlás és a jelöltté válás közötti összefüggést, csupán a kifogástevõ véleménye, amelyet az eddigi választási

gyakorlat nem támasztott alá. A kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság – az OVB határozatában foglalt
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indokolással egyetértve – a kifogást nem találta megalapozottnak. Ezért az OVBh.-t az abban foglalt indokok

helyességére figyelemmel helybenhagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére

tekintettel rendelte el.

Budapest, 2011. január 18.

Dr. Holló András s. k.,
az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 420/H/2009.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1009/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
jóváhagyásáról

A Kormány – a magyar gazdaság talpra állításának és tartós növekedésének elõsegítése céljából – jóváhagyja a Gazdaságfejlesztés

Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1009/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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A Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011-13-as 
akcióterve 

2010. december 
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1. Prioritás: K+F és innováció

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

Célérték

2015

% eredmény
89,7

(2005; Mrd Ft) 16%

% eredmény

181 (2005, 
MSZH hazai 
intézményi 
bejelentés)

30%

% eredmény 7393 (2005 f ) 8%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
40,00 40,00 40,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):    0% KMR                                    

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
120,00 40,00 40,00 40,00 37,40 277,40

Megadott EPO szabadalmi, használati és 
formatervezési mintaoltalmi bejelentések 

számának növekedése a program hatására

Kutatási személyzet számított létszámának 
növekedése a program hatására

Indikatív forrásallokáció - forrásátcsoportosítás nélkül

Indikatív forrásallokáció

Összesen
120,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési 
tevékenységeket, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra vitelét, és 
a korszer  kutatási infrastruktúra kialakítását.

Indikátor megnevezése

A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése 
a program hatására 

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1. Piacorientált K+F egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 25,00 500,00 80% 90-1800 2 4 kkv kedvezményezett

alkalmazott kutatás
kísérleti fejlesztés

(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett 
szolgáltatások)

utód  1.2.1. Akkreditált klaszterek közös 
projektjeinek támogatása egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 100,00 1 000,00 50% 25-50 2 4 kkv kedvezményezett
kísérleti fejlésztés

(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett 
szolgáltatások, marketing költség, beruházás)

utód 1.3.1. Vállalati innováció egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 15,00 500,00 55%  60-2000 1 4 kkv kedvezményezett
kísérleti fejlésztés

(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett 
szolgáltatások, marketing költség, beruházás)

új 1.3.1./C Innovatív KKV-k támogatása automatikus
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 5,00 15,00 75% 3000-15000 1 4 kkv kedvezményezett innovációs tevéjkenységhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés

1. Prioritás 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 5,00 1 000,00 80% 0Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

Célérték

2015

% hatás

Mkv: 3 499
Közpv: 2 198
Nagyv: 5052

 (2005, Mrd Ft)

Mkv: 1,5 %
Középv: 1,5 %
Nagyv: 0,5 %  

% eredmény 41 237 (2003; 
Mrd Ft 3%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
51,00 51,00 51,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):  0% KMR                                      

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013
(forrásátcsopr

otosítás és 
túlvállalás 

nélkül)

2014-2015 Összesen

252,00 51,00 51,00 51,00 0,00 405,00

Indikatív forrásallokáció

Indikatív forrásallokáció 

Indikátor 
típusa Bázisérték

Összesen
153,00

Indikátor megnevezése

A vállalati szektor által megtermelt bruttó 
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás 

hatására

Indikátor 
mérték-
egysége

A vállalati szektor által elért nettó árbevétel 
növekedése a 2. prioritás hatására

2. prioritás: Vállalkozások komplex fejlesztése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás f  célja a növekedési potenciállal rendelkez  vállalkozások, els sorban a KKV-k (széles értelemben vett) 
vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermel  képességük növelése és a piaci pozícióik javítása 
érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és humáner forrás 
fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési 
tevékenységeknek az integrálásával.
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  2.1.1.A Egyszer
technológiafejlesztés automatikus 2 - mikrovállalkozás

3 - kisvállalkozás 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 5,00 25,00 40% 3000-45000 1 4 kkv kedvezményezett

eszközbeszerzés
IKT fejlesztés
környezet-, min ség és egyéb irányítási rendszerek 
bevezetése

új 2.1.1/M
Mikrohitellel kombinált 

támogatás 
mikroválallkozások részére

automatikus 2- mikrovállalkozás 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 1,00 4,00 50% 1500-2500 1 4 kkv kedvezményezett
eszközbeszerzés
IKT fejlesztés
ingatlanfejlesztés

GOP 4. prioritás 
mikrohitel 

termékeével 
kombináva

utód  2.1.1.B KKV komplex 
technológiafejlesztés egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 15,00 100,00 35% 450-3000 1 4 kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti 
költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása

részben a 
garanciaprogrammal 
kombinált eljárással

utód  2.1.3.
Komplex 

technológiafejlesztés és 
foglalkoztatás

egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00 1 000,00 35% 45-450 1 4 kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti 
költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása
- új munkavállalók bérköltsége

a GOP-2.1.1/C 
beolvasztásával

utód  2.1.4. Környezeti célú fejlesztések egyfordulós
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 15,00 100,00 35% 100-150 3 4 kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti 
költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása

kibocsátási és 
ahulladékhasznosítási 

komponensekre 
bontva

utód  2.2.1. IKT fejlesztések automatikus
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 1,00 10,00 50% 900-9000 1 4 kkv kedvezményezett
hardver
szoftver
tanácsadás

új  2.2.4. KKV munkahelyteremtés automatikus 2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 1,00 10,00 50% 900-9000 2 4 kkv kedvezményezett bérköltség

2. Prioritás 0,00 51,00 51,00 51,00 0,00 50% 0

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Kedvezményezettek köre El zetes támogatási igénnyel lekötött összeg (KEOP, 
KÖZOP el készítési projektek esetében) (Mrd Ft)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete Keret KMR 

része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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3. prioritás: Üzleti környezet

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

Célérték

2015

% pont eredmény 89% (2006) 10%pont

% eredmény 4731 (2005, 
Mrd Ft,) 8%

% eredmény
208

 (Mrd Ft, 2005) 25%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
27,00 14,00 14,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 100% ERFA
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0% KMR                                       

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
20,14 27,00 14,00 14,00 0,00 75,14

A logisztikai központok szolgáltatási 
árbevételének növekedése a prioritás hatására

Indikatív forrásallokáció

Indikatív forrásallokáció

Összesen
55,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Cél a vállalkozások küls , m ködési környezetének fejlesztése, korszer  IKT (hálózati) infrastruktúra kialakítása, a 
térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelel  információval való ellátása, 
emeltszint  üzleti, piaci tanácsadás nyújtása.

Indikátor megnevezése

Gazdasági, IKT és logisztikai szolgáltatások 
területén a 3. prioritás hatására el állított BHÉ-

növekedése – TEÁOR alapján

Szélessávú hálózatot elér  háztartások 
arányának növekedése a program hatására

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  3.1.2. Körzethákózati fejlesztések egyfordulós/kiemelt

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3 000,00 50% 6 3 4 kkv kedvezményezett  - nagykapacitású hálózat kiépítése

utód  3.2.1. Logisztika egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 25,00 500,00 50% 18-360 1 4 kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti 
költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása

új  3.3.2. Versenyképességi program egyfordulós/kiemelt

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 25,00 1 000,00 50% 30-1200 3 4 kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti 
költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási 
rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása
- új munkavállalók bérköltsége

új  3.3.3. KKV-k piaci megjelenésének 
támogatása automatikus

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 10,00 50% 600-800 2 4 kkv kedvezményezett  - Piacra jutás támogatása

utód  3.4.1. SaaS központok egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 30,00 350,00 40% 3-33 2 3 kkv kedvezményezett

Új SaaS (ASP) központ felállítása és 
szolgáltatásportfoliójának fejlesztése:
- Architektúra tervezése, hardver és szoftver 
infrastruktúraelemek beszerzése, installálása
- Specifikációk, szabványok, bevezetési 
módszertanok kidolgozása, 
- Alkalmazás(ok) kifejlesztése, implementálása, 
integrációja, bevezetése, paraméterezése, 
testreszabása, interfész fejlesztés
- Licenszdíjak
- Marketing-, kommunikációs és képzési 
tevékenységek

új  3.5.1. Esélyegyenl ségi 
célcsoportok a gazdaságban automatikus

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 10,00 50% 300-3000 2 4 kkv kedvezményezett

 - eszközbeszerzés
 - képzés
 - tanácsadás
 - (ingatlanfejlesztés)

3. Prioritás 0,00 27,00 14,00 14,00 0,00 50% 0

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)
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4. prioritás: Pénzügyi eszközök

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

%pont
76,8

(2004) 12,80

%pont 25,70 10,00

%pont 0,60 1,40

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): nem releváns
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

Összesen
203,6

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Cél a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKV-k fejlesztése a
finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehet ségeinek fejlesztésével. Garanciavállalással a ténylegesen nyújtott
összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. A t kealapok számára a holdingalap kezel
társfinanszírozást tesz lehet vé, a magánbefektet ket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával
ösztönözzük a kisebb cégekbe történ  befektetésekre.

Összesen
203,6

Indikátor megnevezése

A hitellel, ill. faktoring szolgáltatással nem 
rendelkez  mikro-, kis- és középvállalkozások 
arányának csökkenése a 4. prioritás hatására

Indikátor 
mérték-
egysége

203,6

A pénzügyi közvetítés mélysége a kkv-szektor 
tekintetében (hitelállomány/BHÉ)

A teljesen vagy részben magánt ke 
részvételével m köd  intézményi befektet k által 

kihelyezett t ke állománya a kkv-szektor által 
megtermelt BHÉ arányában

203,6

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatá
s mértéke 

(%)

Max.

utód 4.1

Hitel program 
mikrofinanszírozó 
szervezetek és 
hitelintézetek és 
pénzügyi vállalkozások 
részvételével

Pénzügyi 
eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a mikro-, kis- és középvállalkozások, azonban a 
kiírás keretében az ket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i kör pályázhat:
A hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a 
szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (kivéve: pénzügyi 
holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont 
szerint pénzügyi szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) végzésére 
érvényes engedéllyel rendelkeznek. 
A Hpt. 2.§ (1) h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei és f városi 
vállalkozásfejlesztési alapítványok

A piaci 
kamatláb és 
a program 
keretében 

nyújtott 
mikrohitel 
kamatlába 

közötti 
különbség.

40-50 
pénzü-gyi 
közvetít

12.200 
végs

kedvezmén
yezett (kkv)

2007.október

Folyamatos - a 
végs

kedvezményezette
k számára a 

támogatás 2007 
végét l 2015-ig 
folyamatosan 

elérhet

KKV 
kedvezményezett

utód 4.2

Garancia program 
hitelintézetek és 
pénzügyi vállalkozások 
részvételével

Pénzügyi 
eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a kiírás keretében az ket 
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i kör pályázhat:
A hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a 
szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (kivéve: pénzügyi 
holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont 
szerint pénzügyi szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) végzésére 
érvényes engedéllyel rendelkeznek. 
Azok a pénzügyi intézmények, amelyek a Hpt. alapján kezesség és/vagy bankgarancia 
nyújtására jogosultak.

Korlátozott 
mérték

kockázatme
gosztás.

20-25 
pénzügyi 
közvetít

1800
végs

kedvezmén
yezett (kkv)

2007. 
november

Folyamatos - A 
végs

kedvezményezette
k számára a 

támogatás 2007 
végét l 2015-ig 
folyamatosan 

elérhet

KKV 
kedvezményezett

Garanciaprogram 
jelenlegi kerete 38,2 

Mrd Ft, mely a GOP 4 
programba való 60 Mrd 
Ft-os átcsoportosítást 

követ en lesz 98,2 Mrd 
Ft.

utód 4.3 Közösen létrehozott 
kockázati t kealapok

Pénzügyi 
eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a kiírás keretében az ket 
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i kör pályázhat:
Olyan független, a t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/G.§ (1) bekezdése 
szerint bejegyzett kockázati t kealapot kezel  szervezet lehet a Holdingalap szerz déses 
partnere, amely megfelel  referenciákkal valamint érvényes engedéllyel rendelkezik a Tpt. 
296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázati t kealap kezelésére.

A 
Holdingalap 
részesedés

ének 
maximális 
mértéke az 

egyes 
alapokban 
max. 70 %.

7 pénzügyi 
közvetít

100 végs
kedvezmén
yezett (kkv)

2009.július

Folyamatos - A 
végs

kedvezményezette
k számára a 

támogatás 2010. 
els  negyedévét l 

elérhet

KKV 
kedvezményezett

Tartalék 
árfolyamváltoz

ás
*** 

Nem értelmezhet 0,0

727,1 203,6

Nem 
releváns

Nem 
releváns

Nem 
releváns

Nem 
releváns

Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

Támogata
ndó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Pályázatok, kiemelt 
projektek projektek 

kerete
(Mio EUR, MrdFt)

/2007-2013/

Mio EUR MrdFt

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-
fél év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció 
kkv 

érintettsége 
(kkv 

kedvezményez
ett/kkv 

beszállító/ninc
s kkv)

Min./Max.

Összesen:

Támogatá
s összege 

(MFt)Kedvezményezettek köre

316,8 88,7

173,6 48,6

0,0

236,8 66,3
Garancia, viszontgarancia.

T kefinanszírozás, tulajdonosi hitelnyújtás „Közös alap”, és „Co-investment” 
befektetési alap struktúrákban

Támogatható tevékenységek Megjegyzés

A hitelek és pénzkölcsönök felhasználható gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszköz beszerzések és 
más beruházások finanszírozására, a már meglév  üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítésére 
és/vagy fejlesztésére, illetve a tevékenységb vítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások 
biztosítására.
A KKVH hiteltermék esetében a hitel felhasználható
� tárgyi eszközbe történ  beruházáshoz, 
� a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem 
szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, el állításához,
� a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.
Az UMFOR hiteltermék tevékenységb vítést célzó forgóeszköz finanszírozásra használható fel.
A kombinált termék esetében eszközbeszerzés, szoftver beszerzése, ingatlan bérleti díj és 
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolható induló készlet beszerzése támogatható.
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I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

90,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,50 1,00 0,66

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
26,44 1,50 1,00 0,66 0,00 29,60

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A GOP 5. prioritás (technikai segítségnyújtás) célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret 
egyrészt az OP közrem köd  szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására szolgál.
Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb tevékenységek (pl. a 
monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
3,16

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 511

Az operatív program technikai-
adminisztratív lebonyolítása 
(Közrem köd  szervezeti 
feladatok finanszírozása)

kiemelt (TA) 6-non profit szervezet államháztartáson belül 0,00 1,40 0,80 0,60 0,00 0,00 2,80 100% 4 2007 év 2015 év nincs kkv Közrem köd  szervezeti feladatok finanszírozása

utód 512

A GOP lebonyolításával 
kapcsolatos specifikus 
feladatok ellátása (a 
monitoring bizottság 

m ködtetése, végrehajtást 
érint  tanulmányok, 

elemzések elkészítése)

kiemelt (TA) 6-non profit szervezet államháztartáson belül 0,00 #HIV! #HIV! #HIV! 0,00 0,00 #HIV! 100% 4 2009 év 2015 év kkv beszállító
GOP  monitoring bizottság teljes kör

lebonyolítása,m ködtetése, végrehajtást érint
tanulmányok, elemzések elkészítése

5. Prioritás 0,00 #HIV! #HIV! #HIV! 0,00 0,00 #HIV! 100% 8Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)Konstrukció kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása



A Kormány 1010/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
jóváhagyásáról

A Kormány jóváhagyja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet az 1010/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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A Környezet és Energia Operatív Program 2011-13-
as akcióterve 

2010. december 
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KEOP 1. prioritás: Egészséges tiszta települések

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
103,11 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):     0                                   

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
165,37 387,13 132,42 20,00 0,00 704,93

A prioritást a Kohéziós Alap finanszírozza.

Indikatív forrásallokáció

Indikátor típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
103,11

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikatív forrásallokáció
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KEOP 1.prioritás: Egészséges tiszta települések

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1. 40,79 19,83 0,00 0,00 0,00 100 35 000 85% 15-18 folyamatos
els  forduló 2011. 
I. n.év, második 

forduló kimerülésig
beszállító kkv

Megel zés, szelektív gy jtés, szerves hulladék 
lerakótól történ  eltérítése, lerakással történ
ártalmatlanítás

Csökkentett keret, 25,47 mrd 
Ft átcsoportosítás történt 

KEOP 2. prioritásra*

utód 1.1.1./B 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 100 5 000 85% 10-12 folyamatos keret kimerülésig beszállító kkv
Megel zés, szelektív hulladék begy jt  kapacitás 
fejlesztése, begy jtött hulladék el kezelése, lerakó 
kapacitás kihasználtságának növelése

utód 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós** 5,6 271,85 43,57 0,00 0,00 0,00 250,00
nincs 

meghatáro
zva

85% 120 folyamatos
els  forduló 2011. 
végéig, második 

forduló kimerülésig
kkv beszállító

Szennyvíztisztító telep létesítés, b vítés, 
korszer sítés
Csatornahálózat építés, b vítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezel  létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszer sítése 

többlet feladat miatt 40 mrd Ft 
bels  átcsoportosítás 1.3.0-ról

utód 1.3.0. Ivóvíz-min ség javítása kétfordulós 5,6 115,50 24,10 0,00 0,00 0,00 20,00
nincs 

meghatáro
zva

90% 40 2011.I.n.év
els  forduló 2011. 
végéig, második 

forduló kimerülésig
kkv beszállító

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik 
vízellátó rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a 
vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízm telepi 
létesítmények állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós 
intézkedési terv

a derogációs kötelezettséghez 
szükséges kevesebb forrás 
miatt 40 mrd Ft bels
átcsoportosítás 1.2.0-ra

utód 1.3.0/B Ivóvízellátás biztonságának javítása kétfordulós 5,6 8,31 0,61 0,00 0,00 0,00 20,00
nincs 

meghatáro
zva

90% 4 2011.I.n.év

els  forduló 
legkés bb 2011. 
végéig, második 

forduló kimerülésig

kkv beszállító

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik 
vízellátó rendszerhez
Más vízbázisra áttérés
Vízkezelés
Vízbiztonsági terv készítése

1.0.0 Prioritás 436,45 103,11 0,00 0,00 0,00 20,00 35 000 90% 164

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 
esetében) (Mrd Ft)***

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve Kedvezményezettek 
köre

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)
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KEOP 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
23,81 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):   0                   

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-
2010

2011 2012 2013 2014-2015 Összesen

192,69 200,24 27,60 0,00 0,00 420,53

A prioritást a Kohéziós Alap finanszírozza.

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Kármentesítés alá bevont 
rekultivált települési szilárd 

hulladék lerakók száma

A vízgy jt -gazdálko¬dási 
tervvel rendelkez

részvízgy jt k (KEAT_18)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízmin ség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd 
hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés -
révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek min sége és 
mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós 
(pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is 
eleget teszünk.

Összesen
23,81

Indikátor megnevezése

Árvízkár ellen kielégít en 
védett lakosság aránya az 

érintettek számához 
viszonyítva 

Indikátor 
mérték-
egysége

Rekultivált települési szilárd 
hulladék-lerakók száma

A KEOP m veletek 
eredményeként a 

kármentesítéssel érintett 
(felszín alatti vizet is 

magában foglaló) 
szennyezett földtani közeg 

mennyisége 

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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KEOP 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

Konsru
kció 

státusz
a (új 
vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések kétfordulós 6 71,34 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 nincs megha-

tározva 100% 0 folyamatos
els  forduló 

lezárva, második 
forduló kimerülésig

kkv beszállító

 - Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében alkalmazható
 - Közép- és nagyvízi meder lefolyási viszonyait, vízszállító-képességének a 
meg rzését és javítását célzó intézkedések és m szaki beavatkozások
 - Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója
 - Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kell  biztonságú 
szakaszok meger sítése;
 - Hullámvéd  erd sáv létesítése és rekonstrukciója
 - Meglév  árvízi tározók rekonstrukciója
 - Támfalak rekonstrukciója
 - Töltéskorona burkolat építése
 - Keresztez  m tárgyak építése, átépítése
 - Árvízvédelmi f védvonalak infrastrukturális fejlesztése
 - Üzemelési és fenntartási eszköz- és m szer-beszerzés

9,52 Mrd többlet forrás 
221-r l, így a 2011-es 
keret az el zetes 
forrásigényhez képest  -
9,8 MrdFt (tartalék 
projektek miatt).

utód 2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi 
fejlesztések kétfordulós 6 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1 500,00 100% 0 folyamatos

els  forduló 
lezárva, második 

forduló kimerülésig
kkv beszállító

 - Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése
 - Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával
 - Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kell  biztonságú 
szakaszok meger sítése
 - Nagyvízi levezet  képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával
 - Meglév  árvízi tározók rekonstrukciója
 - Támfalak rekonstrukciója
 - Töltéskorona burkolat építése
 - Keresztez  m tárgyak építése, átépítése
 - Árvízvédelmi f védvonalak infrastrukturális fejlesztése
 - Üzemelési és fenntartási eszköz- és m szerbeszerzés

3,57 Mrd többlet 221-r l, 
így az el zetes lekötés 
100%-a támogatható.

utód 2.1.3
Tájgazdálkodást megalapozó 
vízi infrastruktúra kiépítése 
(VTT)

kétfordulós 6,7 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 20,00 3 000,00 100% 2 2010. IV. 
negyedév keret kimerülésig kkv beszállító

 - ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése
 - Vízbeereszt  m tárgy építése.
 - Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
 - Tájrendezés és a kialakított m tárgyak, anyagnyer helyek tájba illesztése
 - Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges 
eszközök
 - Tájgazdálkodás m ködési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése
 - Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglév  és folyamatban lév
integrált monitoringhoz, informatikai rendszer létrehozása.

Új konstrukció 2010. 
októbert l, keret 

meghirdetve

utód 2.2.1 Komplex vízvédelmi 
beruházások kétfordulós 6 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 nincs megha-

tározva 100% 0 folyamatos
els  forduló 

lezárva, második 
forduló kimerülésig

kkv beszállító

 - Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és 
rekonstrukciója
 - Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció
 - Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú m tárgyak 
kialakítása, felújítása.
 - Sz r mez k, hordalékfogók, torkolati m vek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása
 - Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés
 - Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás
 - Táj-rehabilitáció
 - Szennyvízelvezetés és –tisztítás 
 - A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mér helyek kialakítása; 
 - A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése
 - A projekt keretében kialakított m tárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen 
kezel -utak kialakítása

a maradványösszeg 
13,09 mrd Ft 

átcsoportosításra kerül 
211 és 212 

konstrukciókra

utód 2.2.1/B
Komplex vízvédelmi 
beruházások - Duna-Tisza-
közi Homokhátság

kétfordulós 6 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 - 100% 1 2010. I. negyedév
els  forduló 

lezárva, második 
forduló kimerülésig

kkv beszállító

 - Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció;
 - A vizes él hely meg rzését, kialakulását segít  m tárgyak, infrastruktúra
 - Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás;
 - Táj-rehabilitáció;
 - Vízszint-szabályozó és vízpótlást biztosító létesítmények
 - Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és m tárgyak
 - Vízvisszatartás, tározók
 - Beereszt - leereszt  m tárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója;
 - Csatornarendszerek és keresztirányú m tárgyak
 - Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés, depónia és töltésépítés
 - A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények alternatív 
energiaellátása
 - Sz r mez k, hordalékfogók, torkolati m vek
 - Monitoring
 - Kezel -utak 

utód 2.2.2 VKI monitoring egyfordulós 6 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 50,00 600,00 100% 1 2008. május felfüggesztve kkv beszállító

 - Állapotfelmérés;
 - Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.)
 korszer sítés, felújítás, létesítés;
 - Vízmin ségi- és kútvizsgálatok, geodéziai mérések;
 - Mér m szerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése,
 laborfejlesztés;
 - A kialakított rendszerek használatának oktatása.

0,66 milliárd Ft elvonva 
KEOP-240/B-re

utód 2.2.2/B VKI informatika kétfordulós  6, 7 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 600,00 100% 3 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító
Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, 
szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, szaktanácsadás, eszközbeszerzés, 
építés)

utód 2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem egyfordulós 6 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 20,00 500,00 100% 20 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító

 - Állapotfelmérés, archív információk begy jtése;
 - Szennyez  források feltárása furasokkal;
 - Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával;
 - Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések;
 - Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal;
 - Geofizikai felmérés, mederszelvényezés;
 - A meglev  észlel  kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása;
 - Vízszintészleléshez, vízmin ség vizsgálatokhoz kapcsolódó
 m szertelepítés;
 - Modellezés, véd terület meghatározása;
 - Biztonságba helyezési terv készítése, a véd területi határozathoz
 szükséges dokumentáció összeállítása;
 - Térinformatikai feldolgozások készítése

Feltüntetett keret a "B" 
komponenssel együtt 
értend . 0,5 milliárd Ft 

240/B-re elvonva

Támogatás összege 
(MFt)

Kedvezményezettek 
köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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KEOP 2. prioritás: Vizeink jó kezelése

Konsru
kció 

státusz
a (új 
vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

Támogatás összege 
(MFt)

Kedvezményezettek 
köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

utód 2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem egyfordulós 6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1 300,00 100% 8 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító

 - Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók;
 - Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése;
 - Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése; övárok létesítése burkolása;
 - Véd területen kett sfalú szennyvízcsatorna kiépítése;
 - Felhagyott kutak eltömedékelése;
 - A vízmin ségre veszélyt jelent  felszín alatti létesítmények felszámolása
 - Közüzemi ivóvízellátási céllal m ködtetett egyedi kialakítású karsztvízm
átalakítása;
 - Medernyel  szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása;
 - A küls  véd területen áthaladó út, közút, vasút meglév  csapadékvíz-elvezet
árkának szigetelése
 - A vízbázis teljes vízmin ségi, vízszint és vízhozam észlel hálózatának kialakítása;
 - Vízrajzi mér m tárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda;
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés

utód 2.3.0

A települési szilárd 
hulladéklerakókat érint
térségi szint  rekultivációs 
programok elvégzése

kétfordulós 6 55,01 0,00 0,00 0,00 0,00 650 10 000 100% 6 folyamatos keret kimerülésig beszállító kkv A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek 

15,20 mrd Ft 
keretnövelés az 1. 

prioritásról*

új 2.3.0/B

A települési szilárd 
hulladéklerakókat érint
rekultivációs programok 
elvégzése

egyfordulós 6 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 650 1 000 100% 10-12 2011. I. né keret kimerülésig beszállító kkv A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs 
utógondozáshoz szükséges beruházási tevékenységek 

Teljes keret a KEOP 1. 
prioritásról*

utód 2.4.0 Szennyezett területek 
kármentesítése kétfordulós 6 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 6 200,00 100% 20 2007. november

els  forduló 
lezárva, második 

forduló kimerülésig
kkv beszállító

Környezeti kármentesítési m szaki beavatkozások
 - Bontás
 - Építés jelleg  munkák
 - Kármentesítés m szaki beavatkozásának technológiai m ködtetése
 - Kármentesítés m szaki beavatkozási munkáinak el rehaladását ellen rz
vizsgálatok
 - Kármentesítést követ  helyreállítási tevékenységek

0,58 milliárd Ft 
maradvány 

átcsoportosítva a 240/B 
komponensre

utód 2.4.0/B Hulladéklerakók 
kármentesítése kétfordulós 6 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1 600,00 100% 5 2009. december

els  forduló 
lezárva, második 

forduló kimerülésig
kkv beszállító

 - Bontás
 - Létesítmények / m tárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer 
kiépítése, hulladék áthalmozása, felszedése.
 - Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció el készítése, 
növénytelepítés
 - Kármentesítés beavatkozásának technológiai m ködtetése
 - Monitoring
 - Helyreállítás

2 Mrd Ft maradványokból 
átcsoportosítva a 

kidolgozás alatt lév
igények kielégítésére

utód 2.5.0/B

Árvízi kockázati térképezés 
és stratégiai 
kockázatkezelési terv 
készítése

egyfordulós 6 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 50,00 3 000,00 100% 4 2010. október kimerülésig kkv beszállító

 - El zetes kockázatbecslés
 - Térképezési és tervezési alapadatok el állítása, beszerzése
 - Nagyvízi meder kezelési tervek
 - Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek 
és döntés-el készít  tanulmányok
 - Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek
 - Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgy jt kön és a részvízgy jt kön
 - A kockázati tervekhez kapcsolódó vízmin ségi kockázati területi tervek
 - A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció

2011. évre megjelölt 
keret 2010. októberben 
meghirdetve

2 Prioritás 213,25 23,81 0,00 0,00 0,00 5,00 10 000,00 100% 70Összesen:
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KEOP 3.prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

ha eredmény 0 23 870

km eredmény 0 1 640

ha eredmény 0 180 000

db eredmény 0 71

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
20,05 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                       

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
8,40 16,36 9,32 2,80 1,00 37,88

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
20,05

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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KEOP 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.2

Él helyvédelem- és 
helyreállítás, élettelen 
természeti értékek védelme, 
vonalas létesítmények 
természetkárosító hatásának 
mérséklése

kétfordulós pályázat 6,7 8,76 12,86 0,00 0,00 0,00 50,00 1 000,00 100% 46 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító

 - Él hely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek meg rzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok m szaki létesítményeinek 
korszer sítése (csak NP)
- Mesterséges üregek m szaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képvisel  bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek meg rzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

2,42 Mrd Ft 
keretnövelés a 3.2.0 

konstrukció keretének 
csökkentésével

utód 3.1.3
Gy jteményes növénykertek 
és védett történeti kertek 
meg rzése és helyreállítása

kétfordulós pályázat 6,7 0,67 1,75 0,00 0,00 0,00 50,00 500,00 100% 16 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító

 - Vizes él helyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes él helyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális él helyekhez, gy jteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ meg rzéséi programjához kapcsolódó 
tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott 
kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

1 Mrd Ft keretnövelés 
a 3.3.0 konstrukció 

keretének 
csökkentésével

új 3.2.0
Él helykezeléshez 
kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztés

egyfordulós 
pályázat 6 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 30,00 300,00 100% 15 2010. I. negyedév keret kimerülésig kkv beszállító

 - stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek 
kiegészít  létesítményeinek felújítása; 
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; 
felújítása
- az él hely-kezeléshez szükséges eszközök, er - és munkagépek 
beszerzése;
- a területek elérhet ségét szolgáló utak természet-közeli módon történ
kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott él hely-
kezelés eredményességének méréséhez közvetlenül kapcsolódó 
természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése (maximálisan a 
projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, önállóan nem 
támogatható)

A kés i meghirdetés 
miatt a keretét 4 mrd 
HUF-ra állítottuk be, 

és a fennmaradó 
öszeget a 3.1.2 
konstrukcióra 

csoportosítottuk át.

utód 3.3.0
Az erdei iskola és erdei óvoda 
hálózat infrastrukturális 
fejlesztése

egyfordulós 
pályázat 6,7 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90% 7 folyamatos keret kimerülésig kkv beszállító

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás 
- Meglév  létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkciób vítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése 
- Terepi megfigyel - és mér  eszközök beszerzése - A terepi megfigyelést 
könnyít , nem motoros meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, 
nem beruházás
jelleg  tevékenysége

A konstrukció teljes 
kerete 1 mrd HUF-tal 

csökkent.

3.0.0. Prioritás 9,43 20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 100% 84

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukci
ó kódja Konstrukció neve Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet
kerete
(MrdFt)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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KEOP 4. prioritás: Megújuló er források

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

GWh/év E 0,00 1 169,00

PJ/év E 0,00 41,30
kt/év E 0,00 2 476,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
42,19 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                        0                

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
12,57 25,00 20,00 10,00 3,30 70,87

Finanszírozást az ERFA biztosítja.

Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése

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

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

Összesen
42,19

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A konstrukció megújuló energiából el állított h - és/vagy villamosenrgia termelésre, valamint bioetanol el állítására 
és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztésekre fókuszáló projekteket 
kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt h - és villamosenergia 
részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók 
felhasználásával járo CO2 kibocsátás mérsékléséhez.

Indikátor megnevezése

Megújuló energiafelhasználás növekedése

Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-
termelés növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték
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KEOP-4. Megújuló er források

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.2.0
Helyi h - és h tési 
energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokból

A komp: 
automatikus; B 
komp: egyfordulós 

2,3,4,5,6,7 5,40 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 000,00 85%** 80--100 folyamatos a forrás 
kimerüléséig. kkv kedvezményezett

napenergia (hmv, f tési igény), biomassza (hmv, 
f tési igény), biogáz, depóniagáz el állítás, 
geotermikus energia használat, h szivattyús 
rendszerek kialakítása, h tés megújuló 
energiaforrással, megújuló energia források 
kombinálása, megújulók közösségi távf t
rendszerben történ  hasznosítása

utód 4.3.0 Megújuló energia alapú 
térségfejlesztés kétfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 70,00 1 500,00 85%** 6--10 folyamatos a forrás 

kimerüléséig. kkv kedvezményezett megújuló energiaforrás-felhasználás térségfejleszt
hatással, mintaprojekt jelleggel

utód 4.4.0

Megújuló energia alapú 
villamosenergia-, kapcsolt h
és villamosenergia-, valamint 
biometán termelés

egyfordulós 2,3,4,5,6,7 9,33 11,57 0,00 0,00 0,00 1,00 1 000,00 85%** 20--50 folyamatos a forrás 
kimerüléséig. kkv kedvezményezett

villamosenergia el állítás napenergia, biomassza 
segítségével, vízenergia hasznosítás, biogáz 
termelés és felhasználás, geotermális energia 
hasznosítás, szélenergia hasznosítás, megújuló 
energiaforrások kombinálása

utód 4.7.0

Geotermikus alapú h -, 
illetve villamosenergia-
termel  projektek el készítési 
és projektfejlesztési 
tevékenységeinek 
támogatása

egyfordulós 2,3,4,5,6,7 1,38 1,62 0,00 0,00 0,00 10,00 1 000,00 60%** 5--10 folyamatos a forrás 
kimerüléséig. kkv kedvezményezett geotermális projektek el készítése

új 4.8.0 Pénzügyi konstrukció egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 50,00 500,00 - 10--20 2011. II. félév a forrás 
kimerüléséig. kkv kedvezményezett ld. 4.2.0/B, 4.4.0 szerinti tevékenységek

Pénzügyi konstrukció, ezért 
nem lehetséges a támogatás 

mértékének értelmezése

utód 4.9.0

Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással 
kombinálva

egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 000,00 85%** 30-50 2011. I. negyedév a forrás 
kimerüléséig. kkv kedvezményezett

épületek h technikai adottságainak javítása, f tési, 
h tési hmv rendszerek korszer sítése, világítási 
rendszerek korszer sítése, megújulókkal történ
kombinálás (napkollektor, biomassza, napelem, 

h szivattyú, stb)

A KEOP-5.3.0/B kiírás 
utódkiírása. A KEOP 5.3.0/B 

konstrukció kiválasztási 
kritériumainak módosítását a 
KEOP Monitoring Bizottság 

jóváhagyta, de mivel KEOP 5. 
prioritásra jelenleg nem áll 

rendelkezésre forrás, a 
konstrukció felfüggesztés 
alatt áll. E konstrukcióval 

azonos a megnyitni tervezett 
KEOP-4.9.0. 

4.0.0 Prioritás 16,11 42,19 0,00 0,00 0,00 1,00 1 500,00

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében)* (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)
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KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

PJ/év E 0 11

% E 0 1
kt/év E 0 660

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
2,08 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):   0                                     

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
14,68 44,54 0,00 0,00 0,00 59,22

* Amennyiben forrásátcsoportosításra kerül sor OP-n kívülr l,
 illetve "túlvállalás" (+10% = 4,3 Mrd Ft) történik, a fenti táblázat átdolgozandó

Jelent s forrásigényre tekintettel KEOP-7. prioritásról 16 Mrd Ft
 átcsoportosítását kezdeményeztük az Európai Bizottságnál. A többletet a 
táblázat tartalmazza.

Üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkenés

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

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

Összesen
2,08

* Amennyiben forrásátcsoportosításra kerül sor OP-n kívülr l, 
illetve "túlvállalás" (+10% = 4,3 Mrd Ft) történik, a fenti táblázat átdolgozandó

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb 
középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá a távh szolgáltatók és –termel k 
energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházásainak el segítése, 
támogatása. A prioritás els sorban kis-közepes méret  projekteket támogat, 10-75% közötti arányban. 

Indikátor megnevezése

Részarány a hazai energiafelhasználásban

Energiahatékonyság révén évente megtakarított 
energia

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték
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KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 5.3.0/A Épületenergetikai 
fejlesztések egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 800,00

75% (központi 
költségvetési 
szerv 100%)

folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv kedvezményezett

épületek h technikai adottságainak javítása, f tési, 
h tési hmv rendszerek korszer sítése, világítási 

rendszerek korszer sítése, közvilágítás 
korszer sítése, komplex fejlesztés

A konstrukció kerete kimerült. 
2011-ben történ  megnyitása 
akkor lehetésges, ha KÖZOP 

forrásból Kohéziós Alap 
átcsoportosítás történik az 5. 
prioritásra. Az átcsoportosított 
forrás 60 %-a e konstrukció 
keretében lenne elérhet . (A 

konstrukció kinyitását 
indokolhatja még, ha a prioritás 

keretének 10%-t, azaz 4,3 Mrd Ft-
ot kitev  ún. "túlvállalás"-ra nyílik 

lehet ség). 

utód 5.3.0/B

Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással 
kombinálva

egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 800,00
75% (központi 
költségvetési 
szerv 100%)

folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv kedvezményezett

épületek h technikai adottságainak javítása, f tési, 
h tési hmv rendszerek korszer sítése, világítási 
rendszerek korszer sítése, megújulókkal történ

kombinálás, napkollektor, biomassza

A konstrukció kerete kimerült, a 
pályázat felfüggesztésre került.. 
Javasolt a 4. prioritásban való 
újranyitás (részleteket ld. ott).

új 5.3.0/E

Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás 
korszer sítése Egyszer sített 
konstrukció

egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00
75% (központi 
költségvetési 
szerv 100%)

0 2011. I. negyedév a forrás 
kimerüléséig kkv kedvezményezett

épületek h technikai adottságainak javítása, f tési, 
h tési hmv rendszerek korszer sítése, világítási 

rendszerek korszer sítése, közvilágítás 
korszer sítése, komplex fejlesztés

A konstrukció kerete kimerült. 
2011-ben történ  megnyitása 
akkor lehetésges, ha KÖZOP 

forrásból Kohéziós Alap 
átcsoportosítás történik az 5. 
prioritásra. Az átcsoportosított 
forrás 25 %-a e konstrukció 
keretében lenne elérhet . 

utód 5.4.0 Távh -szektor energetikai 
korszer sítése egyfordulós 2,3,4,5,6,7 1,96 2,08 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00 50% 10 folyamatos a forrás 

kimerüléséig kkv kedvezményezett távh ellátás energiahatékonysági korszer sítése

5.0.0. Prioritás 42,46 2,08 0,00 0,00 0,00 1,00 800,00

500

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött összeg 

(KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 
esetében) * (Mrd Ft)

Támoga-
tandó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

40,50
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KEOP 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

ezer f Nyomon-
követési 0 70 000

ezer f Nyomon-
követési 0 20 000

ezer f Nyomon-
követési 0 120

ezer f Nyomon-
követési 0 10

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,76 3,26 3,26

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                       

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
5,57 9,55 3,29 3,31 0,00 21,72

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Kampányok és mintaprojektek, elérés:
Hosszú id /Aktív részvétel

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, 
ismeretek megteremt djenek els sorban a lakossági fogyasztókban –kialakuljon a piac keresleti oldalának 
környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági 
tevékenységét hatékonyságát segít  tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia er sítését is szolgáló e-
környezetvédelmi fejlesztések is.

Összesen
10,28

Indikátor megnevezése

Kampányok és mintaprojektek, elérés:
Rövid id /Passzív részvétel

Indikátor 
mérték-
egysége

Kampányok és mintaprojektek, elérés:
Hosszú id /Passzív részvétel

Kampányok és mintaprojektek, elérés:
Rövid id /Aktív részvétel

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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KEOP 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.0/A FÉF kampányok automatikus 6,7 0,02 0,00 3,00 5,00 95% 100 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv beszállító

El re meghatározott forgatókönyv és szakmai 
tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények 
támogathatók.

utód 6.1.0/B FÉF kampányok egyfordulós 6,7 0,85 0,00 10,00 50,00 95% 40 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv beszállító

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és 
lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú 
rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és 
lebonyolítása 
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

utód 6.1.0/C FÉF kampányok egyfordulós 6,7 0,00 0,00 100,00 200,00 95% 1 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv beszállító Országos komplex kampányok megtervezése és 

lebonyolítása

utód 6.2.0/A FÉF mintaprojektek automatikus 2,3,4,5,6,7 0,38 0,00 3,00 10,00 95% 100 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv kedvezményezett

1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszer sít
mintaprojekt

utód 6.2.0/B FÉF mintaprojektek egyfordulós 2,3,4,5,6,7 0,35 0,00 20,00 150,00 95% 10 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv kedvezményezett

1. Középületek komplex környezetbarát 
(hulladékmegel z , víztakarékos, energiatakarékos) 
átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit 
információs központok fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának 
fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és 
szolgáltatások min sít  vagy hitelesít  rendszerének 
fejlesztése, a rendszerek népszer sítése

A támogatás mértéke az állami 
támogatási szabályok (state 

aid) szerint csökkenhet

utód 6.3.0 E-környezetvédelem kétfordulós 6 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1 500,00 100% 10 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv beszállító

Infokommunikációs rendszerfejlesztés 
(szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, 
szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés)

A támogatási intenzitás KMR 
érintettség esetén csökkenhet.

utód 6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek egyfordulós 6,7 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 15,00 100,00 95% 8 folyamatos a forrás 
kimerüléséig kkv beszállító 1. Stratégiai zajtérkép készítése

2. Intézkedési terv készítése
6.0.0 Prioritás 5,85 3,76 3,26 3,26 0,00 3,00 1 500,00 100% 269Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Kedvezmé-
nyezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

1,63

1,63

1,63

1,63 1,63

1,63

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/ kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében)* (Mrd Ft)

Támoga-
tandó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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KEOP 7. prioritás: Projekt el készítés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
12,15 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                       

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
27,55 6,00 4,00 2,15 0,00 39,70

A prioritás forrása a Kohéziós Alap

Indikatív forrásallokáció

Indikátor 
típusa Bázisérték

KEOP 5.-re 16 milliárd Ft átcsoportosítását kezdeményezük.
 Az adatok a csökkentést már tartalmazzák.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
12,15

Indikátor megnevezése

El készített projektek száma

Indikátor 
mérték-
egysége

El készített pályázatok értéke

Indikatív forrásallokáció
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KEOP-7. Projekt el készítés

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.
utód 7.0.0 Projekt el készítés 

kétfordulós pályázatokban
Kétfordulós pályázat els
fordulója Érintett konstrukcióknál kerül meghatározásra 0,00 1,00 0,00 0,00 nem releváns nem 

releváns
nem 

releváns
konstrukció 

szerint 50 2 007 2012. I. félév kkv beszállító Érintett konstrukciók: KEOP-111,213,312,313

új 710
Derogációs vízi közm
projektek el készítése automatikus 6 0,00 5,00 0,00 0,00 nem releváns 3,00 projekt 

függ 85-95% 60 2011. I. negyedév 2012. Iv. 
negyedév kkv beszállító

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy m szaki engedélyes tervek készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. el zetes vizsgálat, 

Natura2000 hatásbecslés
engedélyeztetés

tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség

lakosság tájékoztatása

új 7.9.0
Stratégiai tervezés és 
projektel készítés a 2014-
2020. tervezési id szakra

Egyfordulós pályázat 6 0,00 6,15 0,00 0,00 nem releváns 50,00 1 000,00 85-100% 20 2011 IV. 
negyedév 2013. II. félév nincs kkv

Megalapozó szakmapolitikai és támogatási 
stratégia készítése, nagyprojekt el készítés a 
környezetvédelem és az energetika területén.

8 Prioritás 0,00 12,15 0,00 0,00 130Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukc

ió kódja Konstrukció neve Projekt kiválasztás 
eljárása
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KEOP 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,43 1,45 1,45

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):  0                                      

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
17,77 1,44 1,45 1,45 0,00 22,11

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek - finanszírozására szolgál.
Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
4,34

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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KEOP 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 8.1.1

Az OP technikai-
adminisztratív lebonyolítása 
(Közrem köd  Szervezet 
finanszírozása)

technikai segítségnyújtás 5,7 0,00 1,43 1,45 1,45 nem releváns nem 
releváns

nem 
releváns 100% 8 2 007 2 013 -

Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása 
konstrukciónál

- döntés-el készítése
- szerz déskezelés

- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés

- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztés

utód 8.1.2
Az OP lebonyolításával 
kapcsolatos specifikus 
feladatok ellátása

technikai segítségnyújtás 6 0,00 0,002 0,002 0,002 nem releváns nem 
releváns

nem 
releváns 100% 6 2 007 2 013 -

Az OP-val kapcsolatos egyéb feladatok 
konstrukcióknál:

- OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése

- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás

- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás

- humán kapacitás fejlesztés

8.0.0 Prioritás 0,00 1,43 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 100% 14Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek 

köre

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukci

ó kódja Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása



A Kormány 1011/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
jóváhagyásáról

A Kormány jóváhagyja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Közlekedés Operatív Program 2011-13-as 
akcióterve 

2010. december 
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I. Prioritás bemutatása: 1.Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi közúti elérhet ségének javítása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015
km output 0 (952,2) 216,90

perc eredmény 0 (1 478) 98,00

perc eredmény 1 (1 972) 67,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
44,23 0,00 0,00

              Tartalék:   nincs  
              Tervezett KA arány (%): 100%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
295,24 44,23 339,47

Bázisérték 
2007

A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási 
idejének csökkenése (szgk.)

A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási 
idejének csökkenése (tgk.)

Prioritás rövid tartalma, 2011-13 fejlesztési irányok
A prioritás keretében történ  útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhet ség javítása, a 
globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió 
er sítése. Az ország nemzetközi elérhet ségének javításában els dleges szempont az Európai Unió 
országai közötti kapcsolatot szorosabbá f z  TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi 
utak hálózatának kiépítése. 2011-13-ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb hangsúlyt fektetnek a határon 
átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rend
utak  komplex kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának 
csökkentése. 

Indikátor megnevezése

Épített TEN-T gyorsforgalmi utak hossza

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa

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

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, 2011-13-as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon)

Összesen
44,23
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

lezárt 1.1. TEN-T gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése kiemelt 160,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 2 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

utód 1.4.

Az ország és a 
régióközpontok nemzetközi 
közúti elérhet ségének 
javítása „A” Projekt 
el készítés

automatikus 43,22 24,37 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány 
Tervezés és engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

utód 1.5.

Az ország és a 
régióközpontok nemzetközi 
közúti elérhet ségének 
javítása kiemelt projektek

kiemelt 91,75 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4 2 009 2 013 kkv beszállító

Kivitelezés
Projektmenedzsment
Egyéb
1.4. konstrukció támogatható tevékenységei

1. Prioritás 0,00 0,00 0,00
1. Prioritás 295,24 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10

Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

 2007-2010  AT keret 
(Mrd Ft)*

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása: 2. Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi vasúti és vízi úti elérhet ségének javítása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

km output 0 (1 093) 52,00

km output 0 (429) 456,00

perc eredmény 0 (2 444) 98,00

millió árutonna-km / 
év hatás 0 (10 137) 1 863,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
81,67 0,00 0,00

              Tartalék:       nincs
              Tervezett KA arány (%): 100%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
485,28 81,67 566,95

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

Összesen
81,67

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, 2011-13-as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon)

Kétvágányúsított TEN-T vasúti hálózat hossza

225 kN tengelyterhelésre (min. 120 km/h mellett) 
fejlesztett TEN-T vasútvonalak hossza

A teljes TEN-T hálózat összegzett utazási 
idejének csökkenése a nemzetközi expressz 

vonatok menetrendjei szerint 

Növekedés a magyar vasúti hálózaton

Prioritás rövid tartalma, 2011-13 fejlesztési irányok
A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések els sorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, 
melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A 
vasúti fejlesztések célja olyan m köd - és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvet
utazási igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes 
kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és arányának növelése, és ennek 
eredményeképpen az elérhet ség javulása.  2011-13-ban fókuszban áll a meglév  vasúti állomásépület 
(felvételi épület) fejlesztése, szolgáltatás színvonalának növelése. A prioritás egyik legf bb eleme a vízi 
közlekedés fejlesztése, mely Magyarországon a dunai vízi út fejlesztését szolgálja. Az eredeti OP célkit zés 
alapján a Dunán mint TEN-T vonalon, biztosítani kell a 2,5 m merülés  hajók közlekedését, azonban a projekt 
el készítése jelenleg még folyamatban van. Amennyiben nem lehetséges a projekt beadása a 2007-13 
id szakban, feltehet leg áthúzódik a következ  programozási periódusra, ami mintegy 20 Mrd Ft felszabadulás
2011-13-as keretéb l.

Indikátor megnevezése
Indikátor mérték-

egysége Indikátor típusa Bázisérték
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

lezárt 2.1. Vasúthálózat fejlesztése kiemelt

5-  GySEV Zrt.,
MÁV Zrt.,
NIF Zrt. 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 5 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

lezárt 2.2. Vasúti projekt el készítés egyfordulós

5-  GySEV Zrt.,
MÁV Zrt.,
NIF Zrt. 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 5 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Egyéb

utód 2.4.

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi vasúti és vízi úti 
elérhet ségének javítása „B” projekt 
el készítés

automatikus

5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV 
Zrt., állami költségvetési szerv, 

önkormányzatok, 
önkormányzatok társulásai, 

többségi önkormányzati befolyás 
alatt álló közösségi közlekedési 
szolgáltatást nyújtó társaságok, 

közlekedési szövetségek, 100%-
os állami tulajdonú társaság

41,11 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100% max 10 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó tevékenységek és 
megvalósíthatósági tanulmány
Tervezés és engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

utód 2.5.

Az ország és a régióközpontok 
nemzetközi vasúti és vízi úti 
elérhet ségének javítása kiemelt 
projektek

kiemelt

5 - GySEV Zrt.,
MÁV Zrt.,
NIF Zrt. 73,60 54,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100% max 5 2 009 2 013 kkv beszállító

Kivitelezés
Projektmenedzsment
Eszközbeszerzések
Egyéb
2.4. konstrukció támogatható 
tevékenységei

2. Prioritás 0,00 0,00 0,00
2. Prioritás 485,28 81,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Kedvezményezettek köre  2007-2010  AT keret 
(Mrd Ft)*

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatás 
összege (MFt)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása: 3. Térségi elérhet ség javítása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

km output 0 (327,2) 354,60

km output 0 (736) 990,20

mm output 0 (10) -5,80

ezer f eredmény 0 (2 313) 20,60

ezer f eredmény 0 (1 716) 23,10

f /év eredmény 0 (155) -25,78

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
95,44 0,00 0,00

              Tartalék:    0     (Mrd Ft)
              Tervezett ERFA arány (%): 100%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
393,04 95,44 488,48

95,44

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, 2011-13-as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon)

Megyei jogú városokat autóbusszal 30 percen belül elér
munkaképes korú lakosság számának növekedése a bázis évi 

népességadatokra vetítve
A közúti közlekedési balesetek halálos áldozatai számának 

változása az érintett szakaszokon (3 év átlagában)

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

Összesen

115 kN tengelyterhelésre újonnan épített f utak hossza (nem TEN-
T gyorsforgalmi utakkal együtt)

115 kN tengelyterhelésre fejlesztett f utak hossza (nem TEN-T 
gyorsforgalmi utakkal együtt)

Az érintett f úthálózat burkolat-állapotának átlagos változása a 
nyomvályúk átlagos csökkenése következtében (Magyar Közút 

Kht. által rendszeresen értékelt nyomvályú adatok)

Megyei jogú városokat személygépkocsival 30 percen belül elér
munkaképes korú lakosság számának növekedése a bázis évi 

népességadatokra vetítve

Prioritás rövid tartalma, 2011-13 fejlesztési irányok
A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelent s szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra 
csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhet ségét 
biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhet séget meghatározza a régió f útjainak 
kapacitása, m szaki állapota, ezért a100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN 
terhelés  járm -forgalom lebonyolítására. 2011-13-ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának 
csökkentése. 

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

lezárt 3.1. Közút-hálózat fejlesztése kiemelt 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. 162,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 52 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

utód 3.2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése egyfordulós 5 - önkormányzatok és társulásai, központi költségvetési szervek 3,55 5,04 0,00 0,00 50,00 450,00 90% 35 2 007 2 013 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

lezárt 3.3. közút-hálózat fejlesztés projekt 
el készítés egyfordulós 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 25 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Egyéb

utód 3.4. Térségi elérhet ség javítása „A” 
Projekt el készítés automatikus 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. 80,01 24,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó tevékenységek 
és megvalósíthatósági 
tanulmány
Tervezés és 
engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

utód 3.5. Térségi elérhet ség javítása Kiemelt 
projektek kiemelt 5 -Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. 135,99 65,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0 2 009 2 013 kkv beszállító

Kivitelezés
Projektmenedzsment
Egyéb
3.4. konstrukció 
támogatható tevékenységei

1. Prioritás 0,00 0,00 0,00
1. Prioritás 393,04 95,44 0,00 0,00 0,00 450,00 100% 112

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Kedvezményezettek köre  2007-2010  AT keret 
(Mrd Ft)*

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatás 
összege (MFt)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása: 4. Közlekedési módok összekapcsolása,  
 gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

ezer tonna eredmény 0 (12 500) 10 750,00

ezer tonna eredmény 0 (1 000) 2 600,00

ezer kocsi-
rakomány (krk) eredmény 0 (111) 104,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
9,43 2,88 1,60

              Tartalék:    0     (Mrd Ft)
              Tervezett KA arány (%): 100%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
36,19 9,43 2,88 1,60 50,10

Összesen
13,91

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, 2011-13-as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon)

KözOP által támogatott központokba beérkez
árumennyiség növekedése

Intermodális áruforgalom növekedése a KözOP 
által támogatott központokban

A záhonyi térség vasúti áruforgalmának 
növekedése

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

Prioritás rövid tartalma, 2011-13 fejlesztési irányok
A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens 
közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a gazdaságos és - ahol lehet - 
környezetbarát elérhet ség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések el segítik a közlekedési 
módok közötti váltást, logisztikai központok jobb bekapcsolása a f  közlekedési (közút, vasút, légi és vízi 
közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összeköt /csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások 
építése, fejlesztése, kiköt i küls  infrastruktúra-építés illetve fejlesztés.

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.1.
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrá-jának fejlesztése

egyfordulós

5 - A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkez  gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi 
önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, állami 

költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai.

4,99 4,36 2,88 1,60 0,00 1 000,00 100% 6 2 010 2 013 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

lezárt 4.2. A záhonyi térség komplex logisztikai 
fejlesztésének el készítése kiemelt

5 - NIF Zrt. ill. a
MÁV Zrt., és a NIF Zrt. konzorciuma 0,82 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 3 2 007 2 008 kkv beszállító Tervezés

Egyéb

lezárt 4.3.
A záhonyi térség komplex logisztikai 
fejlesztésének kivitelezése (közúti és vasúti 
fejlesztések)

kiemelt 5 - NIF Zrt. 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4 2 007 2 008 kkv beszállító
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

utód 4.4.

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése „B” el készítés 
projektek

automatikus
5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. állami költségvetési szerv, helyi 

önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, 100%-os állami 
tulajdonú társaság

1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% na 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó 
tevékenységek és 
megvalósíthatósági 
tanulmány
Tervezés és 
engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

utód 4.5.
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági 
központok intermodalitásának és közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése kiemelt projektek

kiemelt 5 - NIF Zrt. ; 100%-os állami tulajdonú társaságok; állami 
költségvetési szervek, helyi önkormányzatok 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% na 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó 
tevékenységek és 
megvalósíthatósági 
tanulmány
Tervezés és 
engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

1. Prioritás 0,00 0,00 0,00
1. Prioritás 36,19 9,43 2,88 1,60 0,00 1 000,00 100% 13

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Kedvezményezettek köre  2007-2010  AT keret 
(Mrd Ft)*

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatás 
összege (MFt)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása



640 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 6. szám

I. Prioritás bemutatása: 5. Városi és el városi közösségi közlekedés fejlesztése 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015
km output 0 (31,7) 7,30

km output 0 (154,1) 8,30

km output 0 (914,5) 15,30

km output 0 (35) 11,10

km output 0 (254) 38,70

km output 0 (41,7) 11,50

km output 0 (6,0) 27,90

ezer utasóra / 
év eredmény 0,00 8 603,00

ezer utasóra / 
év eredmény 0,00 3 342,00

ezer utasóra / 
év eredmény 0,00 3 922,00

ezer utasóra / 
év eredmény 0,00 1 900,00

ezer utasóra / 
év eredmény 0,00 17 767,00

ezer utas / nap eredmény 0,00 360,00

ezer utas / nap eredmény 0,00 514,00

ezer utas / nap eredmény 0,00 150,00

ezer utas / nap eredmény 0,00 255,00

ezer utas / nap eredmény 0,00 1 279,00

kt CO2e / év hatás 0 (2 660) -85,00

tonna / év hatás 0 (1 000) -36,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
73,88 0,00 0,00

              Tartalék:     0    (Mrd Ft)
              Tervezet KA arány (%): 100%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
439,61 73,88 513,49

Összesen
73,88

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, 2011-13-as évekre 280 HUF/EUR árfolyamon)

A prioritás keretében létrehozott infrastruktúrát használó és így 
jobb közlekedési lehet ségekkel kiszolgált utasok száma (az 

el z  négy sor értékeit összegzi)
Üvegházhatású gáz (CO2, N2O, CH4) kibocsátás mértékének 

változása a prioritás hatására
Közlekedésb l származó szálló por (PM10) kibocsátás 
mértékének változása a prioritás hatására Budapesten

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

A budapesti 4-es metrót használó és így jobb közlekedési 
lehet ségekkel kiszolgált utasok száma

A budapesti városi kötöttpályás fejlesztéseket használó és így 
jobb közlekedési lehet ségekkel kiszolgált utasok száma

A budapesti el városi kötöttpályás fejlesztéseket használó és 
így jobb közlekedési lehet ségekkel kiszolgált utasok száma

A vidéki városi kötöttpályás fejlesztéseket használó és így 
jobb közlekedési lehet ségekkel kiszolgált utasok száma

Megtakarított utazási id  a budapesti városi kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló 

érték: 2006. év végi felszíni eljutási id  (forgalommal 
korrigálva), célérték: tervezett eljutási id b l számítva)

Megtakarított utazási id  a vidéki városi kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló 

érték: 2006. év végi felszíni eljutási id  (forgalommal 
korrigálva), célérték: tervezett eljutási id b l számítva)

Megtakarított utazási id  az el városi kötöttpályás közlekedés 
fejlesztett szakaszaihoz kapcsolódóan (kiinduló érték: 2006. 
év végi felszíni (forgalommal korrigálva), célérték: tervezett 

eljutási id b l számítva)

Megtakarított utazási id  a prioritás keretében létrehozott 
közlekedési infrastruktúrán összességében (az el z  négy sor 

értékeit összegzi)

Korszer sített budapesti el városi kötöttpályás hálózat hossza

Épített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza

Korszer sített vidéki városi kötöttpályás hálózat hossza

Megtakarított utazási id  a metró fejlesztett szakaszához 
kapcsolódóan (kiinduló érték: 2006. év végi felszíni eljutási id

(forgalommal korrigálva), célérték: tervezett eljutási id b l 
számítva)

Épített metróhálózat hossza
Épített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza (metró 

nélkül)
Épített budapesti el városi kötöttpályás hálózat hossza (2. 

vágány)
Korszer sített budapesti városi kötöttpályás hálózat hossza 

(metró nélkül)

Prioritás rövid tartalma, 2011-13 fejlesztési irányok
A városok elérhet ségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a 
közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében jelent s fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki 
nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igénybevétele ösztönözhet , ami 
az el bbiek mellett a városi környezetterhelést (leveg  és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel 
szemben valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés 
megteremtése. 2011-13-ban nagyobb szerepet kap a városi kerékpárút-építés, mely alapot teremt a kerékpárút-
hálózat fejlesztéseinek, valamint a budapesti gyalogos híd építésének el készítése, az e-ticket szolgáltatás 
fejlesztése, és a közlekedés biztonság javítása. 

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

lezárt 5.1. Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése I. 
szakasz kiemelt 5 - Budapest F város 

Önkormányzata 210,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

lezárt 5.2. Városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése kiemelt 5 - Önkormány-zat ill. Közl. Vállalat 113,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 6 2 007 2 008 kkv beszállító

Tervezés
Építés el készítés
Kivitelezés
Egyéb

lezárt 5.3. Projekt el készítés egyfordulós 5 - Önkormány-zat, NIF Zrt. 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0 2 007 2 008 kkv beszállító
Tervezés
Építés el készítés
Egyéb

utód 5.4. Városi és el városi közösségi közlekedés 
fejlesztése „B” projekt el készítés automatikus

5 - NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., 
állami költségvetési szerv, 

önkormány-zatok, önkormány-zatok 
társulásai, többségi önkormány-zati 

befolyás alatt álló közösségi 
közlekedési szolgáltatást nyújtó 

társaságok, közlekedési 
szövetségek, 100%-os állami 

tulajdonú társaság

42,77 17,06 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10 2 009 2 013 kkv beszállító

Megalapozó 
tevékenységek és 
megvalósíthatósági 
tanulmány
Tervezés és 
engedélyeztetés
Kiviteli terv elkészítése
Építés el készítés
Területszerzés
Egyéb

utód 5.5. Városi és el városi közösségi közlekedés 
fejlesztése kiemelt projektek kiemelt

5 - önkormányzatok, többségi 
önkormány-zati befolyás alatt álló 

közlekedési vállalatok, önkormány-
zat és közlekedési vállalatának 
konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt.

66,77 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 10 2 009 2 013 kkv beszállító

Kivitelezés
Projektmenedzsment
Eszközbeszerzések
Egyéb
5.4. konstrukció 
támogatható tevékenységei

1. Prioritás 0,00 0,00 0,00
1. Prioritás 439,61 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 27

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Tartalék (Mrd Ft)
Összesen:

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Kedvezményezettek köre  2007-2010  AT keret 
(Mrd Ft)*

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatás 
összege (MFt)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása: 6. Technikai Segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 67,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,236 2,236 2,236

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
14,502 2,236 2,236 2,236 4,890 26,100

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)

Támogatott projektek megvalósulásának aránya 
[az eldöntött (pozitív támogatási döntés) 

fejlesztések és a ténylegesen (lezárt 
projektekben) megvalósított fejlesztések aránya]

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)

Összesen
6,708

Prioritás rövid tartalma
Az alapokból lehet ség nyílik az OP-k el készítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és 
ellen rzési tevékenységeinek finanszírozására. A lehatárolás értelmében a központi intézmények 
kapacitásának biztosítása a VOP-ból, míg a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a MB-kel kapcsolatban 
felmerül  ktg-ek, az OP szint  komm. tevékenységek, éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását 
érint  tanulmányok és elemzések a KözOP TA prioritás keretéb l finanszírozható.

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.
n.r. 6.1.1. KSZ finanszírozása KSZ-ek és IH 13,816 2,121 2,121 2,121 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r. 2013. IV. név kkv beszállítása Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása vannak futó projektek

n.r. 6.2.1. MB m ködtetése IH 0,008 0,015 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r. 2010. IV.név kkv beszállítása OP MB ülések megrendezése vannak futó projektek

n.r. 6.2.2. IH szakért i támogatása IH 0,678 0,100 0,100 0,100 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r. 2010. IV.név kkv beszállítása

Éves megvalósítási jelentések készítése, 
tanulmányok, elemzések, értékelések készítése, 

szakért i tanácsadás, szakmai rendezvények 
megvalósítása, szakmai anyagok fodítása, 

tolmácsolás

vannak futó projektek

n.r. Prioritás 14,502 2,236 2,236 2,236 0,00 0,00 0,00 100% 0 n.r. kkv beszállítása

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Összesen:

Támogatás összege (MFt)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Kedvezményezettek 
köre

Jelenleg pályázattal 
lekötött keret - 2011-13 
tervezett köt.váll. (Mrd 

Ft)

Lezárult TA projektek maradvány értéke + folyamatban 
lév  projektek kerete

(MrdFt)

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása



A Kormány 1012/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek
jóváhagyásáról

A Kormány jóváhagyja a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveit az 1–7. mellékletek szerint.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

% eredmény 0,00

% eredmény 41,84

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
17,44 0,00 0,00

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

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
25,36 5,23 10,46 1,74 0,00 42,80

Klaszterekben, támogatott együttm ködésékben 
résztvev  vállalatok árbevételének növekedése

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari 
területek nettó beépítettségének növekedése 

(%)

Összesen

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

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

Összesen
17,44

2015

évi 7%

49,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek 
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már 
m köd  klaszterek, együttm ködések. 

Célértékek
BázisértékIndikátor megnevezése

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1.
Üzleti infrastruktúra 
regionálisan kiegyensúlyozott 
fejlesztése

egyfordulós

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

15,24 0,00 0,00 10,00 1 000,00 100% 87 2011. I. negyedév 2013. III. negyedév kkv kedvezményezett

Ipari területek fejlesztése,
Telephelyek kialakítása, 

fejlesztése,
Inkubátorházak fejlesztése

utód 1.1.2. Vállalkozások fejlesztése  
tanácsadással közvetett támogatás

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

0,50 0,00 0,00 nem 
releváns

nem 
releváns 50% 1 2011. II. negyedév 2013. II.negyedév kkv kedvezményezett

Alap- és emeltsztint
tanácsadás,

projektmenedzsment,
eszközbeszerzés

utód 1.2.1

Klaszter menedzsment 
szervezetek létrehozása, 
meger sítése, közös 
eszközbeszerzései és 
beruházásai

egyfordulós 1,20 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 10 2011. IV. 
negyedév 2013. II.negyedév kkv kedvezményezett

klasztermenedzsment,
IT fejlesztések,

eszközbeszerzések

utód 1.3.1 Régió innovációs 
potenciáljának a fejlesztése egyfordulós 0,50 0,00 0,00 10,00 150,00 80% 4 2011. II. negyedév 2013. II. negyedév kkv kedvezményezett

projektmenedzsment,
kísérleti fejlesztés,
szabadalmaztatási 

tevékenység fejlesztése,
tervek, tanulmányok 

készítése

1. Prioritás 0,00 0,00 0,00
1. Prioritás 17,44 0,00 0,00 102

Támogatható 
tevékenyésgek

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)
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I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

ezer f re 
vetítve, db eredmény 1 146

% eredmény 28,18

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
17,37 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
27,80 5,21 10,42 1,74 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások min ségileg magas 
színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az 
együttm ködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas min ség  gyógyturizmus és egészség meg rz /fejleszt
turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.

Célértékek
BázisértékIndikátor megnevezése

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa 2015

1 512

45,17

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-
kihasználtságának növekedése

Összesen

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

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

Összesen
17,37

40

A vendégéjszakák számának növekedése a 
kereskedelmi helyeken
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés kiemellt, egyfordulós

11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság

13,62 0,00 0,00 5,00 1 000,00 100% 81 2011. I. negyedév 2013. I. félév kkv kedvezményezett

Turisztikai vonzer k illetve 
attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakítása és 

fejlesztése

utód 2.2.1.

Turisztikai vonzer khöz 
kapcsolódó szálláshelyek 
min ségi és mennyiségi 
fejlesztése

egyfordulós

11-Jogi személyiség  gazdasági társaság, 
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság

3,00 0,00 0,00 10,00 200,00 45% 18 2011. II. negyedév 2013. I. félév kkv kedvezményezett Szálláshelyek fejlesztése

utód 2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése egyfordulós 52-Egyesület

57-Nonprofit gazdasági társaság 0,75 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 11 2011. I. negyedév 2013. I. félév kkv beszállító
 Helyi és térségi Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 

szervezetek fejlesztése

2. Prioritás 0,00 0,00 0,00
2. Prioritás 17,37 0,00 0,00 110

Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Támogatható 
tevékenységek

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

f eredmény 0

f hatás 140 913 000,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
10,26 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
41,84 3,08 6,15 1,03 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A 3. prioritás tengely keretében els sorban a közúti elérhet ség javítását (négy- és öt számjegy  utak építésével és felújításával, 
valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk támogatni.
A 2011-2013 akciótervi id szakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés 
infrastrukturális fejlesztését.

Összesen
10,26

Indikátor megnevezése

Kistérségi központot közúton és 
tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül 

elér  lakosság számának növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

CélértékekIndikátor 
típusa Bázisérték

Közösségi közlekedést igénybe vev k 
számának szinten tartása

Összesen

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

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

2015

17 000

szinten tartás

52,09
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.1. Közúti elérhet ség javítása egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.
31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt

6,73 0,00 0,00 50,00 3 000,00 100% 12 2011. I. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító hálózati jelleg
mellékúthálózat fejlesztése

utód 3.1.2. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
konzorciumi partnerként:
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek

2,00 0,00 0,00 50,00 400,00 90% 6 2011. I. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése

utód 3.2.1. Közösségi közlekedés 
fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, 
közszolgáltatási szerz déssel rendelkez  gazdasági társaságok 
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit 
Kft

1,53 0,00 0,00 50,00 500,00 90% 3 2011. II. negyedév 2013. II. negyedév kkv beszállító közösségi közlekedés 
fejlesztése

3. Prioritás 0,00 0,00 0,00
3. Prioritás 10,26 0,00 0,00 21

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

f eredmény 0,00

% eredmény 90,60

f eredmény 63 679

f eredmény 3 821 398

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
10,13 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
37,24 2,74 5,48 0,91 0,00

4 356 000

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

Szociális ellátással elért lakosság számának 
növekedése

Min ségi járóbeteg szakellátásban ellátottak 
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett 

szakrendelések esetén)

46,36

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
10,13

Indikátor megnevezése

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló diákok száma

Indikátor 
mérték-
egysége

CélértékekIndikátor 
típusa

A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban él k, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életmin ségének javításához. Cél a 
kedvez tlen tendenciák mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és 
eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén. 

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán er források min ségi er södéséhez hozzájáruló 
közoktatási-m vel dési, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

Összesen

Bázisérték

Óvodai nevelésben részesül  gyermekek 
arányának növekedése

2015

15 000

94,20

72 594
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.1.1. Alap és járóbeteg ellátás 
fejlesztése egyfordulós

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

0,36 0,00 0,00 10,00 50,00 95% 8 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Orvosi rendel k és 
egészséghézak fejlesztése

utód 4.1.2. Rehabilitációs és hosszú idej
ápolási ellátás fejlesztése  egyfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

2,00 0,00 0,00 100,00 250,00 95% 10 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító
Rehabilitációs szakellátási 
helyek és hosszú idej
ápolás fejlesztése

utód 4.1.3. Szociális ellátás fejlesztése egyfordulós

12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

3,80 0,00 0,00 5,00 150,00 95% 31 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Szociális 
alapszolgáltatások, 
gyermekjóléti 
alapellásátok, bölcs dék 
infrastrukturális fejlesztése

utód 4.2.1 Oktatásfejlesztés egyfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

3,47 0,00 0,00 20,00 250,00 95% 14 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Közoktatási infrastruktúra 
fejlesztése

utód 4.3.1
Egyenl  esély  hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés)

automatikus

Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat 
Önkormányzati társulás 
Országos kisebbségi önkormányzat
Jogi személyiség  non-profit szervezetek, egyházak 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95% 0 - - Akadálymentesítés

utód 4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

egyfordulós 32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 0,50 0,00 0,00 0,00 500,00 100% 1 2012. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Közszolgáltatások elérését 
segít  informatikai 
rendszerek

4. Prioritás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
4. Prioritás 10,13 0,00 0,00 64

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)
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I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

% hatás akcióterületi tervek 
alapján

db eredmény 0

% eredmény 100

f eredmény 0

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,19 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
44,14 2,16 4,31 0,72 0,00

75

200

130

2015

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az els  intézkedésa  régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a 
települések fizikai megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehet ségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és 
indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony 
megoldása, illetve a korszer tlen települési hulladéklerakók rekultivációja.

Összesen
7,19

Indikátor megnevezése

A rehabilitált terület komplex aktivitási 
mutatójának települési átlaghoz való közelítése 

(az átlag százalékában kifejezve)

Indikátor 
mérték-
egysége

CélértékekIndikátor 
típusa Bázisérték

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken

51,33

A támogatással érintett területen telephellyel 
rendelkez  vállalkozások számának növekedése 

A támogatással érintett területen telephellyel 
rendelkez  vállalkozások számának növekedése 

Összesen

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

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

10 000
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 5.1.1. Integrált szociális 
városrehabilitáció kétfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.

1,60 0,00 0,00 100,00 400,00 100% 5 2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító
Integrált szociális jelleg
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

utód 5.1.2. Város- és városrész 
megújítási akciók kétfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók 
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
11-Városfejleszt  társaság

2,51 0,00 0,00 120,00 750,00 100% 6 2011. IV. 
negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

Funkciób vít  integrált 
komplex települési 
fejlesztések

új 5.1.3.
A régiós civil szervezetek 
infratsrukturális feltételeinek 
fejlesztése

egyfordulós

52-Egyesület 
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek (csak konzorciumi partnerként)

0,46 0,00 0,00 5,00 50,00 95% 10 2011 II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

A régiós civil szervezetek 
tevékenységeinek 
támogatása, melyek 
hozzájárulnak az EU 
horizontális politikájához és 
a régió fejl dése 
szempontjából kiemelt 
jelent séggel bírnak

utód 5.2.1. Környezeti értékeink védelme 
környezetbiztonság egyfordulós

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az 
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvet  céljával 
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelel
közszolgáltatási szerz déssel

2,62 0,00 0,00 10,00 350,00 100% 14 2011. I. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

A konstrukció célja a 
csapadék- ill belvíz okozta 
károk mérséklése és a 
2000 LE alatti 
kistelepülések 
szennyvízkezelésének 
megoldása

5. Prioritás 0,00 0,00 0,00

5. Prioritás 7,19 0,00 0,00 35

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,45 1,36 1,36

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
3,48 1,45 1,36 1,36 1,22 8,88

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - 
finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
4,18

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 1,31 1,23 1,23 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,00 1,45 1,36 1,36 0,00 n.r. n.r. 100% 1Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstruk
ció kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

2015

% eredmény 68 80

db eredmény 0 240

Mrd Ft eredmény 0 24

Mrd Ft eredmény 0 10

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,94 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
7,72 8,89 3,70 0,59 0,00 20,91

Indikátor 
típusa Bázisérték

Támogatás által indukált beruházás

A program hatására teremtett f állású új 
munkahelyek száma

A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték 
növekedése a program hatására

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott 
versenyképes gazdaság megteremtése

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

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

Prioritás rövid tartalma

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, 
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az 
újonnal létrejött, s a már m köd  klaszterek, együttm ködések, kísérleti akció.

Összesen
5,94

Indikátor megnevezése

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari 
területek nettó beépítettségének növekedése 

Indikátor 
mérték-
egysége
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1. Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése egyfordulós

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

5,04 0,00 0,00 10 1 000 50% 77 2011. I. negyedév 2013. IV. 
negyedév 

kkv: kedvezményezett, 
beszállító

Ipari park címmel 
rendelkez  ipari parkok  
fejlesztése
Inkubátorházak – 
szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, 
b vítése és fejlesztése
Barnamz s területek 
fejlesztése
Telephelyfejlesztés
Egyedi regionális 
ipartelepítés
Alkonyatipar

utód 1.1.2. Vállalati tanácsadás közvetett támogatás

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,40 0,00 0,00 20 400 100% 1 2011. IV. 
negyedév 

2013. IV. 
negyedév 

kkv: kedvezményezett, 
beszállító

Vállalkozási tanácsadás 
igénybevételének 
támogatása

utód 1.1.3 Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása egyfordulós

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,50 0,00 0,00 10 200 85% 8 2011. IV. 
negyedév 

2013. IV. 
negyedév 

kkv: kedvezményezett, 
beszállító

A vállalkozások közötti 
együttm ködés er sítése

1. Prioritás 5,94 0,00 0,00 10 1 000 100% 86

Támogatható 
tevékenységek

Konstrukció  
tervezett zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

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

Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció  

tervezett 
indítása 
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

db eredmény 2 256 2 600

% hatás 0 20

% eredmény 31,2 40

% eredmény 100 120

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,85 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
18,36 10,88 5,15 0,89 0,00 35,27

I. Prioritás bemutatása  - 2. prioritás: A turisztikai potenciál er sítése a régióban 

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 
ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-
kihasználtságának növekedése

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

Támogatott turisztikai vonzer k 
vendégforgalmának növekedése

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

Prioritás rövid tartalma

A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták min ségi 
fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szerepl k együttm ködésének fejlesztésére 
irányul a prioritás három f  tématerülete.

Összesen
8,85

Indikátor megnevezése

A régióban eltöltött vendégéjszakák számának 
növekedése a támogatott kereskedelmi 

szálláshelyeken

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1. Komplex turisztikai 
termékcsomagok kialakítása kiemelt, egyfordulós

11 Jogi személyiség  gazdasági társaság
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
34 Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 Egyesület
54 Köztestület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság

7,30 0,00 0,00 0 2 200 100% 36 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító

Turisztikai vonzer k illetve 
attrakciók létrehozása, 
meglev k fejlesztése, 
valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése

utód 2.1.2. Szálláshelyek és turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése egyfordulós

11 Jogi személyiség  gazdasági társaság, 
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
57 Nonprofit gazdasági társaság

1,00 0,00 0,00 25 250 45% 20 2011. I. félév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító Meglev  szálláshelyek 
fejlesztése

utód 2.1.3.
Turizmusban érintett szerepl k 
együttm ködésének 
ösztönzése

egyfordulós 52 Egyesület
57 Nonprofit gazdasági társaság 0,55 0,00 0,00 20 100 85% 12 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett,beszállító

Helyi és térségi Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése
Balatoni Helyi és térségi 
Turisztikai Desztináció 
Menedzsment szervezetek 
fejlesztése

2. Prioritás 8,85 0,00 0,00 0 2 200 100% 68

Konstrukció 
tervezett zárása

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt) Támogatható 

tevékenységek Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció  

tervezett 
indítása 
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

2015

% eredmény 49 39

f eredmény 0 15 000

% eredmény 100 101

matematika-
logika

6. évf.
8. évf.

10. évf.

55
45
37

49
39
31

olvasás-
szövegértés

6. évf.
8. évf.

10. évf.

25
29
30

19
23
24

% eredmény 46 51

f eredmény 970 000 950 000

f eredmény 0 259 000

f eredmény 0 489 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
9,40 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
25,31 4,68 6,02 0,92 0,00 36,93

Prioritás rövid tartalma

A humán szolgáltatások min ségének és elérhet ségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzet  térségekben - komplex 
szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzet
személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás 
fejlesztéseinek támogatása.

Összesen
9,40

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa

hatás

A többcélú közoktatási intézmények szolgáltatásaival érintett 0-18 éves 
korúak arányának növekedése

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

Bázisérték

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

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tev  tanulók arányának 
csökkenése azokban az iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 
50%

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma

Óvodai nevelésben részesül  gyermekek arányának növekedése

Az országos kompetenciamérésen a 
minimális tudáskritériumoknak  eleget 
nem tev  tanulók arányának csökkenése 
évfolyamonként (6., 8., 10. évf.) és 
mérési területenként vizsgálva

%

Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése 

Min ségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése 

Min ségi rehabilitációs szolgáltatáshoz hozzáfér k számának növekedése 
(a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmények tekintetében)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.1. Akadálymentesítés

utód 3.1.2.
Integrált kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése

egyfordulós / 
kétfordulós

31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

3,60 0,00 0,00 20 600 95% 6 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: beszállító
Integrált kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése

utód 3.1.3. Egészségügyi és szociális 
ellátás fejlesztése egyfordulós

12 Szövetkezet
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító 
és költségvetési szervek
38 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 Egyesület
55 Egyház, egyházi intézmény
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
59 Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

5,30 0,00 0,00 5 800 95% 56 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: kedvezményezett, 
beszállító

Integrált mikrotérségi alapfokú 
egészségügyi és szociális 
szolgáltató központok fejlesztése 
Egészségügyi rehabilitációs 
fejlesztések támogatása 
Gyermekek napközbeni ellátását 
nyújtó intézmények infrastrukturális 
fejlesztése
Civil szervezetek támogatása

utód 3.1.4. E-közigazgatás fejlesztése egyfordulós 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 0,50 0,00 0,00 0 500 100% 1 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv: beszállító E-közigazgatás fejlesztése

3. Prioritás 9,40 0,00 0,00 0 800 100% 63

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek tervezett 

száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
Kedvezményezettek köre Konstrukció 

tervezett zárása

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Megjegyzés 
Konstrukció 

tervezett 
indítása

Támogatható tevékenységek
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

db eredmény 0 400

f eredmény 0 51 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,50 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
34,75 7,79 0,90 0,15 0,00 43,59

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása

Prioritás rövid tartalma

A prioritás a régió városhálózatának er sítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak er sítésével, a 
leértékel d  városi területek és f képp romák által lakott telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának 
el segítésével, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 EKF 
programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja 
er síteni fejlesztési pólus szerepét.

Összesen

Bázisérték

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

1,50

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa

A támogatással érintett területen m köd
szolgáltató szervezetek és telephellyel 

rendelkez  vállalkozások számának növekedése 

Támogatással érintett rehabilitált 
településrészeken él k száma 

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.1.1. Városfejlesztési akciók 
támogatása

kétfordulós
kiemelt
közvetett

32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
326 Többcélú kistérségi társulás
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiség  társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 Állami gazdálkodó szervezet
52 Egyesület
54 Köztestület
551 Egyház
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
129 Egyéb szövetkezet
11 Jogi személyiség  gazdasági társaság
13 Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepl  egyéni 
vállalkozó
Magyar Közút Nzrt. (573?)
NIF Zrt

0,00 0,00 0,00 0 0 100% 1 nr nr KKV: kedvezményezett, 
beszállító

Integrált városfejlesztési 
akciók támogatása
Megyei jogú városok 
integrált fejlesztése 
Városfejlesztési cél 
érdekében megvalósuló 
megtérül  befektetések 
támogatása

utód 4.1.2.
Leromlott városi területek 
közösségi célú integrált 
rehabilitációja

utód 4.1.3.
Pécs EKF 2010 program 
kiemelt projektjeinek 
megvalósítása

kiemelt

Pécs MJV Konzorcium partnerek:
32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok jogi személyiség  társulása
37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 Állami gazdálkodó szervezet
52 Egyesület
54 Köztestület
551 Egyház
56 Alapítvány
57 Nonprofit gazdasági társaság
593 Lakásszövetkezet
692 Társasház
127 Szociális és iskola szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
11 Jogi személyiség  gazdasági társaság
13 Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepl  egyéni 
vállalkozó
11 Magyar Közút Nzrt.
11 NIF Zrt

1,50 0,00 0,00 200 1 000 95% 1 2011. II. negyedév 2013. III. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

Integrált szociális célú 
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

4. Prioritás 1,50 0,00 0,00 0 1 000 100% 2

Konstrukció 
tervezett zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció 

tervezett 
indítása 
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

fö eredmény 0 16 000

fö eredmény 83 289 000 szintentartás

f eredmény 0 40 000

db eredmény 0 24

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
21,52 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány: max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
24,40 16,04 12,91 2,15 0,00 55,51

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Az elérhet ség javítása és 
környezetfejlesztés 

A kistérségi központot és gyorsforgalmi 
úthálózatot közúton 15/20/30 percen belül elér
lakosság számának növekedése

Közösségi közlekedést igénybevev k számának 
szinten tartása

A támogatott projektek keretében EU-s 
kritériumoknak megfelel  szennyvízkezeléssel 
ellátott lakosok száma

Bázisérték

DDOP keretében támogatott vízgazdálkodási 
fejlesztések megvalósulása révén ár-, bel- és 
csapadékvíz károkozástól mentesített 
települések száma

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

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

Prioritás rövid tartalma

A prioritás támogatást nyújt az els sorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások elérését el segít  4 
és 5 számjegy  közutak,valamint az önkormányzati utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a 
közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá  a 
környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat 
érdekében.

Összesen
21,52

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 5.1.1. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek

1,50 0,00 0,00 50 500 90% 10 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése

utód 5.1.2. A közösségi közlekedés 
színvonalának a javítása egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, 
közszolgáltatási szerz déssel rendelkez  gazdasági társaságok 
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit 
Kft
572 - Területfejlesztési Tanács által alapított non-profit kft

2,10 0,00 0,00 50 700 90% 3 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

közösségi közlekedés 
fejlesztése

utód 5.1.3. A hálózati jelent ség
mellékúthálózat fejlesztése  egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.
31 - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.

8,92 0,00 0,00 50 3 000 100% 5 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

Országos, 4-5. szj. 
közúthálózat fejlesztése, 
felújítása

utód 5.1.4.
A kistelepülések 
szennyvízkezelésének 
fejlesztése

egyfordulós

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt., 
11-  NIF Zrt.

3,50 0,00 0,00 50 600 90% 15 2011. III. negyedév 2013. IV. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

A kistelepülések 
szennyvízkezelésének 
fejlesztése

utód 5.1.5. Környezeti veszélyelhárítás egyfordulós

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt., 
11 - NIF Zrt., 
31 - Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok

5,50 0,00 0,00 0 800 100% 34 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév KKV: kedvezményezett, 
beszállító

Települési és regionális 
jelent ség  vízvédelmi 
fejlesztések
Balatoni és dunai 
omlásveszélyes partfalak 
stabilizálása

5. Prioritás 21,52 0,00 0,00 0 3 000 100% 67

Konstrukció 
tervezett zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt) Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció 

tervezett 
indítása 

Támogatható 
tevékenységek
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,49 1,40 1,40

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
2,70 1,49 1,40 1,40 1,37 8,36

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - 
finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
4,30

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

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

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

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 1,34 1,26 1,26 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,07 0,07 0,07 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,00 1,49 1,40 1,40 0,00 n.r. n.r. 100% 1

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célértékek

2015

% eredmény 0,00 7,00

% eredmény 66,30 75,00

millió Ft hatás 0,00 41 750,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
18,33 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
24,81 5,50 11,00 1,83 0,00 43,14

A programból támogatásban részesített ipari 
parkok és ipari területek nettó beépítettségének 

növekedése 
A vállalati szektor által megteremtett bruttó 

hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a prioritás 
hatására

Összesen

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek 
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, és a már 
m köd  klaszterek, együttm ködések.

Összesen
18,33

Indikátor megnevezése

Klaszterekben, támogatott 
együttm ködésékben, tanácsadásban résztvev  

vállalatok árbevételének növekedése 

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1.
Regionális kiegyensúlyozott, 
térségi és helyi jelent ség

ipari területek fejlesztése
egyfordulós

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

15,73 0,00 0,00 10,00 1 000,00 50% 91 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett

Ipari területek fejlesztése,
Telephelyek kialakítása, 
fejlesztése,
Inkubátorházak fejlesztése

utód 1.1.2. Vállalati tanácsadás közvetett

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

0,40 0,00 0,00 nem 
releváns

nem 
releváns 100% 1 2011. IV. 

negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett

Alap- és emeltsztint
tanácsadás,
projektmenedzsment,
eszközbeszerzés

utód 1.2.1. Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása egyfordulós 1,20 0,00 0,00 10,00 250,00 80% 6 2011. IV. 

negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett
klasztermenedzsment,
IT fejlesztések,
eszközbeszerzések,

utód 1.3.1. Régió innovációs 
potenciáljának fejlesztése egyfordulós 1,00 0,00 0,00 20,00 500,00 90% 2 2011. IV. 

negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett

projektmenedzsment,
kísérleti fejlesztés,
szabadalmaztatási 
tevékenység fejlesztése,
tervek, tanulmányok 
készítése

1. Prioritás 0,00
1. Prioritás 18,33 0,00 0,00 10,00 1 000,00 100% 98

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)

11 -Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 -Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 -Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 -Egyéni vállalkozás
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52 –Egyesület
54 –Köztestület
56 –Alapítvány
57 -Nonprofit gazdasági társaság
59 -Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 -Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 -Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 -Állami gazdálkodó szervezet
72 -Egyéb vállalat

Megjegyzés 
Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

Támogatandó 
projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Támogatható 
tevékenyésgek
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turisztikai potenciál er sítése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0 
(4157 000 f ) 60,00

millió Ft hatás 0,00 120.000

db eredmény 1 460 190 2 044 000

% eredmény 29,80 48,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
39,20 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                    

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
22,79 11,76 23,52 3,92 0,00 61,99

Magas min ség  szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedelmi szállásfér helyek kapacitás-

kihasználtsága

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 
által el állított bruttó hozzáadott érték 

növekedése

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, illetve a turisztikai termékek 
szervezettségének min ségi javításával, a hálózati együttm ködés kialakításával a program hozzájárul a 
látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai szektor jövedelemtermel  képességének 
javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az er források fenntartható hasznosításához.

Összesen
39,20

Indikátor megnevezése

Támogatott turisztikai vonzer k 
látogatottságának növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1. Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés kiemellt, egyfordulós

11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
34-Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság

35,45 0,00 0,00 0,00 2 000,00 100% 118 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók 
létrehozása, meglev k fejlesztése, 
valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakítása és fejlesztése

kiemelt eljárás és 
egyfordulós eljárás 
szerinti kiírás is van 

benne

utód 2.2.1.
Szálláshelyek és 
szolgáltatások min ségi 
fejlesztése

egyfordulós

11-Jogi személyiség  gazdasági társaság, 
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22-Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23-Egyéni vállalkozás
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
57-Nonprofit gazdasági társaság

3,00 0,00 0,00 25,00 300,00 45% 12 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett Meglev  szálláshelyek fejlesztése

utód 2.3.1. Turisztikai Desztináció 
Menedzsment fejlesztése egyfordulós 52-Egyesület

57-Nonprofit gazdasági társaság 0,75 0,00 0,00 10,00 100,00 85% 9 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment szervezetek fejlesztése
Termék alapú turisztikai klaszterek 
kialakítása

helyi és térségi szinten 
m köd

2. Prioritás 0,00 0,00
2. Prioritás 39,20 0,00 0,00 0,00 2 000,00 100% 139Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)

Megjegyzés 

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Támogatható tevékenységek

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
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I. Prioritás bemutatása 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

f eredmény 0

% hatás

Akcióterület kijelölését 
követ en a 

megfelel ségi 
indikátorok alapján

% eredmény 0

f eredmény 0

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
10,69 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
74,03 3,21 6,41 1,07 0,00

2015

70 000

75

20

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a 
városközpontok és barnamez s területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a 
kisvárosokban és  falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, és a települések környezetbiztonságának növelését,

Összesen
10,69

Indikátor megnevezése

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken

Indikátor 
mérték-
egysége

CélértékekIndikátor 
típusa Bázisérték

A támogatott projektek keretében EU-s 
kritériumoknak megfelel  szennyvízkezeléssel 

ellátott lakosok száma a 2000 lakos alatti 
településeken

84,72

A szociális célból rehabilitált terület aktivitási 
rátája (15-64 éves korosztály) a települési átlag 

arányában

A támogatással érintett területen telephellyel 
rendelkez  vállalkozások számának növekedése

Összesen

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

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

20 000
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.1. Szociális célú 
városrehabilitáció kétfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Lakásszövetkezet
69-Társasház
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.

3,90 0,00 0,00 250,00 400,00 100% 12 2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító
Integrált szociális jelleg
városrehabilitáció
lakófunkciós fejlesztések

utód 3.1.2. Funkciób vít
városrehabilitáció

kétfordulós/kiemelt/köz
vetett

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
71-Állami gazdálkodó szervezet
52-Egyesület
54-Köztestület
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
12-Szövetkezet
11-Jogi személyiség  gazdasági társaság
13-Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21-Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
23-Egyéni vállalkozók 
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
11-Városfejleszt  társaság

1,00 0,00 0,00 5,00 1 000,00 100% 1 2011. I. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

Funkciób vít  integrált komplex 
települési fejlesztések
Városfejlesztési cél érdekében 
megvalósuló megtérül  befektetések 

utód 3.1.3.
Kislépték  településfejlesztés 
vidékfejlesztési program 
kiegészítésére

egyfordulós 32 - Helyi önkormányzatok 2,00 0,00 0,00 10,00 100,00 95% 25 2011. II. negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

Els sorban önkormányzati tulajdonú 
belterületi földutak szilárdburkolatú 
úttá való
fejlesztése, belterületi utak 
korszer sítése, közösségiterek, 
ESZA típusú tevékenységek

utód 3.2.1. Környezeti értékeink védelme, 
környezetbiztonság egyfordulós

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek,
11-Magyar Közút NZrt.
11-Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31-Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az érintett önkormányzatokkal 
kötött, a pályázat alapvet  céljával kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelel
közszolgáltatási szerz déssel

3,10 0,00 0,00 0,00 500,00 100% 7 2011. III. 
negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

A konstrukció célja a csapadék- ill 
belvíz okozta károk mérséklése
A települési környezetbiztonság 
növelése

Tartalmazza a "Fels zsolcán 
és környékén tervezett, 
árvízkárok megel zését 
szolgáló beruházások 
megvalósításáról" tárgyú 
Korm. határozat ROP-ra 
vonatkozó intézkedéseit

új 3.3.1. Civilszervezetek fejlesztése egyfordulós

52-Egyesület 
55-Egyház
56-Alapítvány
57-Non-profit gazdasági társaság
62-Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság

0,69 0,00 0,00 10,00 50,00 95% 17 2011. III. 
negyedév 2013.IV. negyedév kkv beszállító

Az EU horizontális politikájához 
illeszked , civil szervezetek által 
végzett tevékenységek támogatása 
és a kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése

2. Prioritás 0,00 0,00 0,00
2. Prioritás 10,69 0,00 0,00 0,00 1 000,00 100% 38

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve Projekt kiválasztás 
eljárása Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás összege 
(MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása 4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

% hatás 54,37

f output 0

f eredmény 43005

% eredmény 0

% eredmény 0

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
21,49 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                               

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
45,67 6,45 12,89 2,15 0,00

Összesen
67,16

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idej  ápolási ellátást, szociális 
alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. 

Összesen
21,49

Indikátor megnevezése

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem 
tev  tanulók arányának csökkenése azokban az 
iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 

50%

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Óvodai nevelésben részesül  gyermekek 
számának növekedése

CélértékekIndikátor 
típusa Bázisérték

Min ségi járóbeteg szakellátásban ellátottak 
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett 

szakrendelések esetén)

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló diákok száma

Szociális ellátással elért lakosság számának 
növekedése

2015

20% csökkenés

50000

45000

15

10
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.1.1. Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése egyfordulós

32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

4,50 0,00 0,00 10,00 250,00 95% 56 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Orvosi rendel k és 
egészségházak fejlesztése

utód 4.1.2. Rehabilitációs és hosszú idej
ellátás fejlesztése egyfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

2,14 0,00 0,00 100,00 450,00 95% 5 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Rehabilitációs szakellátási 
helyek fejlesztése, 
hosszúidej  ellátás 
fejlesztése

utód 4.2.1. Szociális ellátás fejlesztése egyfordulós

12-Szövetkezet
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

6,40 0,00 0,00 10,00 200,00 95% 80 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Szociális 
alapszolgáltatások, 
gyermekjóléti alapellásátok, 
bölcs dék infrastrukturális 
fejlesztése

4.2.2. Akadálymentesítés automatikus
Helyi önkormányzat,országos és helyi kisebbségi önkormányzat
Önkormányzati társulás 
Jogi személyiség  non-profit szervezetek

utód 4.3.1 Oktatásfejlesztés egyfordulós

31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
35-Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37-Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
52-Egyesület
55-Egyház, egyházi intézmény
56-Alapítvány
57-Nonprofit gazdasági társaság
59-Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

7,95 0,00 0,00 50,00 300,00 95% 31 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Közoktatási infrastruktúra 
fejlesztése

utód 4.3.2
Térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

egyfordulós 32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek 0,50 0,00 0,00 0,00 500,00 100% 1,00 2011.III.negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító
közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek 
informatikai fejlesztése

4. Prioritás 0,00 0,00 0,00
4. Prioritás 21,49 0,00 0,00 10,00 450,00 100% 173

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása - 5.prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célértékek

2015

fö eredmény 26 662 2 200

% eredmény 0 0

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
12,72 0,00 0,00

        Tartalék (Mrd Ft):         0,00
       ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: max. 10%
                                    

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
17,24 3,82 7,63 1,27 0,00 29,96

Közösségi közlekedést igénybevev k számának 
növekedése

Összesen

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A jelent s gazdasági potenciállal rendelkez  területek és turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi településeinek és a 
gyorsforgalmi utak elérhet ségének a javítása, ami hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb elérhet ségéhez.

Összesen
12,72

Indikátor megnevezése

Saját kistérségének központi települését közúton 
és tömegközlekedéssel 30 percen kívül elér

lakosság számának csökkenése

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 5.1.1 Közúti elérhet ség 
javítása egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.
31- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt

11,15 0,00 0,00 100,00 3 000,00 100% 4 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Négy- és öt-számjegy  kül- és 
belterületi utak burkolatának és 
alépítményeinek felújítása, 
útburkolatának szélesítése

utód 5.1.2
Közösségi 
közlekedés 
fejlesztése

egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, 
közszolgáltatási szerz déssel rendelkez  gazdasági társaságok 
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit Kft

1,00 0,00 0,00 50,00 400,00 90% 3 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Közösségi közlekedés  
fejlesztése

utód 5.1.3 Kerékpár-forgalmi 
hálózat fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
konzorciumi partnerként:
11 – Magyar Közút NZrt.
11 – Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31 – Központi költségvetési szervek

0,57 0,00 0,00 50,00 300,00 90% 3 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése

5. Prioritás 0,00 0,00 0,00
5. Prioritás 12,72 0,00 0,00 50,00 3 000,00 100% 10

Konstrukció 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Tartalék (Mrd Ft)

Támogatható 
tevékenységek Megjegyzés 

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja
Konstrukció 

neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,67 1,56 1,56

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
4,42 1,67 1,56 1,56 1,51 10,72

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - 
finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
4,79

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 1,50 1,40 1,40 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,00 1,67 1,56 1,56 0,00 n.r. n.r. 100% 1

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

mFt hatás 2 148 899 54 000 
növekedés

db magindikátor 0 146 / 114

mFt magindikátor 0 9 600

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
6,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
10,10 8,15 3,60 0,60 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, 
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az 
újonnan létrejött és a már m köd  klaszterek, együttm ködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében 
innováció menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhet  támogatás. 

Összesen
6,00

Indikátor megnevezése

A regionális OP beavatkozásainak hatására a 
vállalati szektor által el állított Bruttó Hozzáadott 

Érték (BHÉ) növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

22,45

A fejlesztések hatására létrehozott új f állású 
munkahelyek száma (férfi/n )

Támogatás által indukált beruházások nagysága

Összesen

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

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke

(%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1.

Regionálisan 
kiegyensúlyozott, vonzó 
telephelyi, iparterületi 
infrastruktúra kialakítása 

egyfordulós

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás                            
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

5,45 0,00 0,00 10 1 000 50% 88 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

 - Ipari parkok és iparterületek fejlesztése
 - Vállalkozói inkubáció
 - Telephelyfejlesztés
 - Egyedi regionális ipartelepítés
 - Alkonyatipar
 - Regionális T kebefektetési Alap 

utód 1.2.1. Klaszterek létrejöttének és 
fejl désének ösztönzése egyfordulós

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,25 0,00 0,00 10 100 85% 8 2011. IV. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Klaszterek létrejöttének és fejl désének ösztönzése

utód 1.3.1.
Technológia-transzfer és helyi 
kezdeményezések 
támogatása

utód 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás 
támogatása közvetett támogatás

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,30 0,00 0,00 0 0 100% 1 2011. IV. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Vállalkozói tanácsadás támogatása

1. Prioritás 6,00 0,00 0,00 0 1 000 100% 97

Konsrukció 
státusza 

(új vs. utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma
(db)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció kkv érintettsége

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege 

(MFt) Támogatható tevékenységek Megjegyzés 
Konstrukció 

tervezett indítása 
(év/negyed-fél év)

Konstrukció 
tervezett zárása

(év/(negyed-fél év)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Turizmusfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

mFt hatás 29 763 2 976
növekedés

db eredmény 0 320

db eredmény 2 212 221 növekedés

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,40 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
23,37 5,63 4,44 0,74 0,00 34,18

A fejlesztések hatására létrehozott új f állású 
munkahelyek száma

1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák 
számának növekedése a kereskedelmi 

szálláshelyeken

Összesen

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését, valamint a turisztikai 
és szabadid s szolgáltatások min ségi és mennyiségi fejlesztését célozza meg. Másrészt magába foglalja a 
turisztikai szerepl k együttm ködésén alapuló fejlesztéseket, és a közös, helyi és térségi szint  desztináció-
marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér biztosítását.

Összesen
7,40

Indikátor megnevezése

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 
által el állított Bruttó Hozzáadott Érték 

növekedése a regionális OP beavatkozásainak 
hatására

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke 

(%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  2.1.1.
Kiemelt és integrált vonzer -, 
termék- és infrastruktúra-
fejlesztések támogatása

egyfordulós

11 - Jogi személyiség  gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító 
és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

6,40 0,00 0,00 5 300 100% 85 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók létrehozása, meglev k 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése

utód  2.1.2.

Szálláshelyek és a turisztikai 
termékkínálat értékét növel
egyéb szolgáltatások 
infrastrukturális és min ségi 
fejlesztése 

utód  2.2.1.
Térségi és helyi turisztikai 
együttm ködési rendszerek, 
fejlesztése

egyfordulós 52 - Egyesület
57 - Nonprofit gazdasági társaság 1,00 0,00 0,00 20 100 85% 15 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/

kkv beszállító

 - Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek létrehozása és fejlesztése
 - Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek 
létrehozása és fejlesztése

2. Prioritás 7,40 0,00 0,00 5 300 100% 100

Konsrukció 
státusza 

(új vs. utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma
(db)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Összesen:

Támogatás 
összege

(MFt) Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konstrukció tervezett 

indítása
(év/negyed-fél év)

Konstrukció 
tervezett zárása 

(év/(negyed-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% hatás 0 75

f eredmény 0 230

ezer f output 0 675

db eredmény 0 50

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
1,10 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
9,95 9,48 0,66 0,11 0,00 20,20

A fejlesztések hatására létrehozott új f állású 
munkahelyek száma 

A fejlesztések által érintett lakosság létszáma

Összesen

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely f  célja a régió településeinek hálózatszer  fejlesztése, els sorban azok gazdasági és 
közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vev  fizikai és funkcionális megújítása révén. A 
prioritás feladata az els dleges térségi dinamizáló tényez ként felfogható város és térségére gyakorolt hatás 
ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb 
lakókörnyezet megteremtése, a városok bels  problémáinak kezelése.

Összesen
1,10

Indikátor megnevezése

A rehabilitált terület komplex aktivitási 
mutatójának települési átlaghoz való közelítése

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

A rehabilitált területen újonnan letelepült vagy 
szolgáltatást nyújtó szervezetek, vállalkozások 

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

Támogatás 
mértéke

(%)
2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  3.1.1.
Település (al)központok 
kialakítása, értékmeg rz
rehabilitációja

egyfordulós/
közvetett

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek

Konzorciumi partnerek:
322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 - Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv)
326 - Többcélú kistérségi társulás
327 - Helyi önkormányzatok jogi személyiség  társulása
328 - Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
71 - Állami gazdálkodó szervezet
52 - Egyesület
54 - Köztestület
551 - Egyház
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
129 - Egyéb szövetkezet
11 - Jogi személyiség  gazdasági társaság
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
231 - Egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepl  egyéni 
vállalkozó
11 - Magyar Közút Nzrt.
11 - NIF Zrt.
11 - Városfejleszt  társaság

1,10 0,00 0,00 20 200 100% 12 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményeztt / 
kkv beszállító

 - Értékmeg rz  városrehabilitáció 10.000 f  feletti és 20.000 f
alatti városokban
 - Településkép javítása 10.000 f  alatti városok és 5000 f
feletti falvak számára
 - Gazdaságélénkít  városfejlesztés (Jessica konstrukció)

utód  3.2.1.

Leromlott vagy leromlással 
veszélyeztetett városrészek 
rehabilitációja (20 000 f
feletti városok, megyei jogú 
városok kivételével)

3. Prioritás 1,10 0,00 0,00 20 200 100% 12

Konstrukció tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél év)

Konstrukció kkv érintettsége 
(kkv kedvezményezett/kkv 

beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege

(MFt)

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Megjegyzés 
Konstrukció 

tervezett indítása 
(év/negyed-fél év)

Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza 
(új vs. utód)

Támogatandó 
projektek tervezett 

száma
(db)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
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I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f output 0 5 600

1000 f eredmény 0 18 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
21,05 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
19,32 12,61 12,63 2,11 0,00 46,67

Kistérségi központot közúton és 
tömegközlekedéssel 15/20/30 percen belül 

elér k számának növekedése

Összesen

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

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás különböz  infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági 
kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthet ség javításával mind az egyéni, mind a 
közösségi közlekedés terén; a lakossági eredet  környezeti terhelés csökkentésével; a sürg s beavatkozást 
igényl  magaspartfalak stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken 
a bel- és csapadékvizek okozta károk csökkentésével.

Összesen
21,05

Indikátor megnevezése

A támogatott projektek keretében EU-s 
kritériumoknak megfelel  szennyvízkezeléssel 

ellátott lakosok száma

Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke 

(%)
2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  4.1.1. Környezeti értékek védelme, 
környezetbiztonság növelése egyfordulós

31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
11; 21; 22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az 
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvet  céljával 
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelel
közszolgáltatási szerz déssel
52 - Egyesület  
55 - Egyház és egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

6,30 0,00 0,00 10 1 000 100% 47 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

 - Szennyvízelvezetés és –kezelés fejlesztése
 - Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának 
biztosítása
 - Helyi és térségi jelent ség  vízrendszerek rekonstrukciója
 - Települési vízrendezés fejlesztése
 - Környezeti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése

utód  4.2.1. Kül- és belterületi utak 
fejlesztése egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt
31 - Központi költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzatok

11,75 0,00 0,00 40 3 000 100% 41 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

 - Térségi jelent ség  közutak fejlesztése
 - Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

utód  4.2.2. Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek                                    11 - 
Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.

1,00 0,00 0,00 50 400 90% 4 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

utód  4.2.3. Közösségi közlekedés 
fejlesztése egyfordulós

32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
31 - Központi Költségvetési szervek
11 - NIF Zrt;
11 - MÁV Zrt;
11 - közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, 
közszolgáltatási szerz déssel rendelkez  gazdasági társaságok 
572 - Területfejlesztési tanács által alapított non-profit kft.
59 - 100%-ban állami és vagy önkormányzati tulajdonú non-profit 
Kft.

2,00 0,00 0,00 50 400 90% 10 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Közösségi közlekedés fejlesztése

4. Prioritás 21,05 0,00 0,00 10 3 000 100% 102

Konsrukció 
státusza 

(új vs. utód)

Támogatandó 
projektek tervezett 

száma
(db)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre
Konstrukció tervezett 

zárása
(év/(negyed-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége 

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege 

(MFt) Megjegyzés 
Konstrukció tervezett 

indítása 
(év/negyed-fél év)

Támogatható tevékenységek
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I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései

Célérték

2015

% eredmény 0,00 20% csökkenés

f eredmény 0 6500-7200

f eredmény 50 000-
60 000

75 000-
90 000

f eredmény 45 000-
50 000

55 000-
60 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,57 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max. 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
16,50 1,48 0,94 0,16 0,00

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvet  tudáselemek megszerezhet ségében meglev  min ségi és 
területi egyenl tlenségek oldása; korszer  és hatékony egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása; az 
egészségügyi rehabilitáció intézményrendszerének fejlesztése; a közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható 
módon történ  - hozzáférhet vé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati szolgáltatások 
elérhet sége érdekében.

Összesen
2,57

Indikátor megnevezése

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tev
tanulók arányának csökkenése azokban az 

iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 
50%

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

Min ségi járóbeteg szakellátásban ellátottak 
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett 

szakrendelések esetén)

19,07

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló diákok száma

Szociális ellátással elért lakosság számának 
növekedése

Összesen

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

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke

(%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód  5.1.1. Közoktatási infrastrukturális 
fejlesztés 

utód  5.2.1.
Az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztése, hatékonyságának 
növelése 

egyfordulós

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

2,07 0,00 0,00 50 400 90% 4 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Rehabilitációs ellátás fejlesztése

utód  5.2.2. Kistérségi szinten elérhet
szociális alapszolgáltatások

utód  5.3.1. Közszolgáltatások elérését segít
informatikai rendszerek egyfordulós 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 

szervek 0,50 0,00 0,00 0 500 100% 1 2011. III. negyedév 2013. IV. negyedév kkv beszállító  - Közszolgáltatások elérését segít  informatikai 
rendszerek

utód  5.3.2. Utólagos akadálymentesítés

5. Prioritás 2,57 0,00 0,00 0 500 100% 5

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konsrukció 
státusza 

(új vs. utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma
(db)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.

Konstrukció 
tervezett zárása 

(év/(negyed-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége 

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás 
összege 

(MFt) Megjegyzés 
Konstrukció 

tervezett indítása 
(év/negyed-fél év)

Támogatható tevékenységek

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,98 0,92 0,83

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):  -

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
2,68 0,98 0,92 0,83 0,62 6,02

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás 
keret egyrészt a OP közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval 
kapcsolatos tevékenységek költségének - finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek 
finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb tevékenységek (pl. a monitoring 
bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
2,73

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

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

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

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,88 0,83 0,75 NR NR 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,05 0,05 0,04 NR NR 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,98 0,92 0,83 NR NR 100% 1

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukc

ió kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége 

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett indítása
(év/negyed-fél év)
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710 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 6. szám



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 6. szám 711

Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

I. Prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

millió Ft eredmény 53 414,00 évi 14%-os átlagos 
növekedés 2015-ig

% eredmény 0,00 3,00

MrdFt eredmény 0,00 85,00

f eredmény 0,00 5 000,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
30,08 8,80 3,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):              nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
88,57 44,84 25,13 4,19 0,00 162,72

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritástengely a versenyképesség, els sorban a tudásalapú társadalom innováció és vállalkozásorientált 
fejlesztéséhez járul hozzá. El segíti a régión belüli kohézió er sítését is – köszönhet en a vállalati K+F és innovációs 
aktivitás növelésének, a vállalkozások fejlesztésének a helyi üzleti környezet támogatásának, valamint a visszatérítend
pénzügyi eszközök alkalmazásának.

Összesen
41,88

Indikátor megnevezése

A vállalkozások K+F ráfordításainak 
növekedése a program hatására

Indikátor 
mérték-
egysége

A vállalati szektor által megtermelt bruttó 
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a program 

hatására

Támogatás által indukált beruházások 
nagysága (MrdFt)

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Létrejöv  új munkahelyek száma
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

1.1.1.

Piacorientált kutatás-
fejlesztési tevékenység, 
valamint a K+F és 
technológiai együttm ködések 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.1.2. Kutatási központok 
fejlesztése, meger sítése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.1.3.

Innovációs és technológia 
parkok támogatása, pólus 
innovációs klaszterek 
támogatása

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

utód 1.1.4. Vállalati innováció ösztönzése Egyfordulós, nyílt

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

7,00 4,80 0,00 1,00 500,00 75% 350 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett

kísérleti fejlésztés
(eszköz, anyagköltség, bér, igénybevett szolgáltatások, marketing költség, 
beruházás)
innovációs tevéjkenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés

1.1.5. Vállalati kutatás-fejlesztési 
profil er sítése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.1.6.

Vállalkozások beszállítói és 
technológiai innovációs 
együttm ködésének 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

utód 1.2.1. Vállalati technológia fejlesztés A) Automatikus
B) Egyfordulós, nyílt

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

11,28 3,00 3,00 1,00 150,00 50% 1 400 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett

 - Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek
- gyártási licenc, know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés
- Piacra jutás támogatása:
- Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan:
- Tanácsadás
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása
(ingatlanfejlesztés)

1.2.2.
Munkalehet ségteremt
beruházások támogatása a 
leghátrányosabb kistérségben

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.2.3.
Nemzetközi 
szolgáltatóközpontok 
létrehozása, fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.2.4. Környezetvédelmi szempontú 
technológiafejlesztés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

utód 1.2.5.

Vállalati 
folyamatmenedzsment és 
elektronikus kereskedelem 
támogatása

Automatikus
2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

1,80 0,00 0,00 1,00 15,00 50% 400 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett
hardver
szoftver
tanácsadás

1.2.6.

Min ség-, környezet és egyéb 
irányítási rendszerek, 
szabványok bevezetésének 
támogatása

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.2.7. E-kereskedelem, és egyéb e-
szolgáltatások támogatása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.4.1. Szélessávú körzethálózati 
fejlesztések támogatása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.4.2. Logisztikai központok és 
szolgáltatások fejlesztése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

1.4.3. Üzleti környezet tanácsadás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

új 1.4.4.
Esélyegyenl ségi 
célcsoportok támogatása a 
foglalkoztatásban

Automatikus

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás

1,00 1,00 0,00 1,00 10,00 50% 170 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett

 - eszközbeszerzés
- képzés
- tanácsadás
- (ingatlanfejlesztés)

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

utód 1.5.1.

KKV-k részére vállalkozás-, 
üzlet és piacfejlesztési 
(tanácsadói) szolgáltatások 
igénybevételének támogatása

Egyfordulós, nyílt

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

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

Maximum 
a 

komponen
s 

keretének 
17%-a

100% 0 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett

 - Alap- és emeltszint  tanácsadási tevékenységek
- A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
- El készít  tevékenységek 
- Projekt menedzsment 
- Marketingtevékenység
- Eszközök beszerzése
- Egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. tanácsadási folyamat min ségbiztosítása)

utód 1.5.2. Gazdasági együttm ködések 
és hálózatok fejlesztése Egyfordulós, nyílt

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

1,00 0,00 0,00 10,00 200,00 80% 12 2011. 1. fé 2013. 2. fé kkv kedvezményezett

- A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és 
min ségének b vítéséhez szükséges építés, átalakítás, b vítés
- A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások
- Eszközök beszerzése
- IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs 
technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-
line megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása)
- El készít  tevékenységek
- A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 
- Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történ  igénybevétele
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása
- Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés
- Benchmarking klub üzemeltetése
- Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, 
- Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése;
- A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása

utód 1.5.3.
Vállalkozásfejlesztési 
létesítmények infrastruktúra 
és szolgáltatás fejlesztése

Egyfordulós, nyílt

11 - Jogi személyiség  gazdasági társaság
12 - Szövetkezet
13 - Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

7,00 0,00 0,00 10,00 1 000,00 70% 95 2010. 1. fé 2010. 2. fé kkv kedvezményezett

A termel  és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 
létesítése, illetve a meglév  épületek átalakítása, b vítése a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása 
- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszer sítése, b vítése, a tulajdonában, 
bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a 
vállalkozás 
  betelepülésének, illetve továbbfejl désének
- Eszközök beszerzése
- IT fejlesztések (hardver, szoftver)
- Termel  tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése
- El készít  tevékenységek
- A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele 
- Min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének 
támogatása
- Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés
- Kármentesítés
- Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése
- Inkubátor emelt szint  szolgáltatásainak megvalósításához szükséges 
berendezési tárgyak, technikai-, laboratóriumi eszközök, m szerek, gépek, 
berendezések beszerzése, informatikai hálózat kiépítése.
- Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása az újonnan alakult, illetve az ún. sta
- Kármentesítés
- Földterület vásárlás
- Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység

30,08 8,80 3,00 0,00 1 000,00 100% 2 4271. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül Összesen:



714
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2011.évi6.szám

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Támogatás 
mértéke (%)

Min. Max. Max.

utód 1.3.1

Hitel program 
mikrofinanszírozó szervezetek 
és hitelintézetek és pénzügyi 
vállalkozások részvételével

Pénzügyi eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a mikro-, kis- és 
középvállalkozások, azonban a kiírás keretében az ket 
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i kör pályázhat:
A hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, 
(kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), 
amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) 
végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek. 
A Hpt. 2.§ (1) h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei 
és f városi vállalkozásfejlesztési alapítványok

Nem 
releváns

Nem 
releváns

A piaci kamatláb 
és a program 

keretében nyújtott 
mikrohitel 

kamatlába közötti 
különbség.

20-30 pénzü-gyi 
közvetít

2.000 végs
kedvezményezett 

(kkv)

2007.október

Folyamatos - a 
végs

kedvezményezettek 
számára a 

támogatás 2007 
végét l 2015-ig 
folyamatosan 

elérhet

KKV kedvezményezett

A hitelek és pénzkölcsönök felhasználható gépek, berendezések, egyéb tárgyi 
eszköz beszerzések és más beruházások finanszírozására, a már meglév  üzleti 
tulajdon vagy bérelt infrastruktúra b vítésére és/vagy fejlesztésére, illetve a 
tevékenységb vítéséhez szükséges forgóeszközök, szolgáltatások biztosítására.
A KKVH hiteltermék esetében a hitel felhasználható
- tárgyi eszközbe történ  beruházáshoz, 
- a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, 
know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) 
vásárlásához, el állításához,
- a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz 
finanszírozásához.
Az UMFOR hiteltermék tevékenységb vítést célzó forgóeszköz finanszírozásra 
használható fel.
A kombinált termék esetében eszközbeszerzés, szoftver beszerzése, ingatlan 
bérleti díj és eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolható induló készlet 
beszerzése támogatható.

utód 1.3.2
Garancia program 
hitelintézetek és pénzügyi 
vállalkozások részvételével

Pénzügyi eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a 
kiírás keretében az ket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i 
kör pályázhat:
A hitelintézetekr l és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény (Hpt.). 5.§-a szerinti hitelintézet.
A Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, 
(kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), 
amelyek a Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi 
szolgáltatási tevékenység (hitel és pénzkölcsön nyújtása) 
végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek. 
Azok a pénzügyi intézmények, amelyek a Hpt. alapján kezesség 
és/vagy bankgarancia nyújtására jogosultak.

Nem 
releváns

Nem 
releváns

Korlátozott 
mérték

kockázatmegosztá
s.

15-20 pénzügyi 
közvetít

300
végs

kedvezményezett 
(kkv)

2007. november

Folyamatos - A 
végs

kedvezményezettek 
számára a 

támogatás 2007 
végét l 2015-ig 
folyamatosan 

elérhet

KKV kedvezményezett Garancia, viszontgarancia.

utód 1.3.3. Közösen létrehozott kockázati 
t kealapok Pénzügyi eszközök

A konstrukció végs  kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a 
kiírás keretében az ket finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetít i 
kör pályázhat:
Olyan független, a t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 
296/G.§ (1) bekezdése szerint bejegyzett kockázati t kealapot 
kezel  szervezet lehet a Holdingalap szerz déses partnere, 
amely megfelel  referenciákkal valamint érvényes engedéllyel 
rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti kockázati 
t kealap kezelésére.

Nem 
releváns

Nem 
releváns

A Holdingalap 
részesedésének 

maximális mértéke 
az egyes 

alapokban max. 70 
%.

1 pénzügyi 
közvetít

10 végs
kedvezményezett 

(kkv)

2009.július

Folyamatos - A 
végs

kedvezményezettek 
számára a 

támogatás 2010. 
els  negyedévét l 

elérhet

KKV kedvezményezett T kefinanszírozás, tulajdonosi hitelnyújtás „Co-investment” befektetési alap 
struktúrákban

0,00 1 000,00 2 310

Megjegyzés 

2007-2013

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatás 
összege (MFt)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

4,04

29,05

7,09

17,92

Pénzügyi eszközök Összesen:
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

II. Prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f eredmény 1 405 000,00 1 405 000,00

% eredmény 0,00 5,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
53,84 4,04 0,00 0,00 0,00 57,88

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás els sorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti el  az elérhet ség, a közlekedési 
kapcsolatok mennyiségi és min ségi javításával, szem el tt tartva a környezetileg fenntartható közlekedési módok 
térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A f - és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és 
közösségi közlekedési módok térnyerését. 

Összesen
0,00

Indikátor megnevezése

A közösségi közlekedésben szállított utasok 
számának szinten tartása a régió városaiban

Indikátor 
mérték-
egysége

Az átmen  forgalom csökkenése a f városi 
belterületi f utakon

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

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

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

2.1.1 Közúti elérhet ség javítása 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2.1.2 Regionális kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2.2.1
A régió küls  elérhet ségét 
javító közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2.3.1 Közösségi közlekedés 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

2. Prioritás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogat-
andó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

III. Prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése

I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

mFt hatás 734 456,00 1 000 000,00

% hatás
5,5 millió 

vendégéjszaka 
(2000-2004)

40%-os 
emelkedés

ha eredmény 0,00 6 500,00

f eredmény 0,00 100 000,00

f eredmény 0,00 300,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
4,91 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10 %
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
42,20 4,43 2,95 0,49 0,00 50,07

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, természetvédelmi és környezetvédelmi 
fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzer  fejlesztésével megjeleníthet vé válnak olyan fejlesztések, melyek 
komplex módon egyesítik egy természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását. 

Összesen
4,91

Indikátor megnevezése

A turisztikai ágazat által létrehozott BHÉ 
növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 
(f , 2000-2004 és 2010-2013 évek átlaga)

Él hely helyreállításával, fejlesztésével érintett 
terület 

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

A fejlesztések által közvetlenül érintett népesség

A turizmushoz kapcsolódó tevékenységek 
keretében létrehozott új munkahelyek száma a 

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.1 Versenyképes turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés egyfordulós

11 - Jogi személyiség  gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

2,35 0,00 0,00 5 300 100% 30 2011. I. félév 2013. II. félév kkv kedvezményezett/ kkv 
beszállító

Turisztikai vonzer k, illetve attrakciók létrehozása, 
meglév k fejlesztése, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

utód 3.1.2 Turisztikai fogadóképesség 
fejlesztése egyfordulós 52 - Egyesület

57 - Nonprofit gazdasági társaság 0,56 0,00 0,00 20 100 85% 6 2011. I. félév 2013. II. félév kkv kedvezményezett/ kkv 
beszállító

 Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment 
szervezetek fejlesztése

3.2.1 Természeti értékek védelme 0,00 0,00 0,00

3.2.2

Él hely-meg rz  mez - és 
erd gazdálkodás 
infrastrukturális alapjainak 
megteremtése 

0,00 0,00 0,00

3.2.3
Az erdei iskola és erdei óvoda 
hálózat infrastrukturális 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00

utód 3.3.1 Vízgazdálkodási 
tevékenységek egyfordulós

32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek,
11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
11;21;22 - Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az 
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvet  céljával 
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelel
közszolgáltatási szerz déssel

1,00 0,00 0,00 15 80 100% 20 2011. I. félév 2013. II. félév kkv beszállító

- az elválasztott rendszer  csapadékvíz-elvezet
hálózat tervezése, kiépítése, rekonstrukciója, 
fejlesztése;
- belterületet veszélyeztet  vízfolyások és 
belvízcsatornák rekonstrukciójának, építésének 
tervezése, kivitelezése;
- belterületet véd  dombvidéki árvízcsúcs-csökkent
tározók, záportározók és átemel k, valamint síkvidéki 
belvíztározók rekonstrukciójának, építésének 
tervezése, kivitelezése;
- belterületet véd  övárok-rendszer 
rekonstrukciójának, kiépítésének tervezése, 
kivitelezése;
- településr l elvezetett vizek visszatartását, tározását, 
közösségi célú gazdálkodását, vízpótlását biztosító 
rendszerek rehabilitációjának és kiépítésének 
tervezése, kivitelezése;
- bel- és/vagy csapadékvíz elvezetését biztosító 
eszközök beszerzése, korszer sítése.

3.3.2 Települési hulladéklerakók 
rekultivációja 0,00 0,00 0,00

utód 3.3.3 Megújuló energia-hordozó 
felhasználás növelése egyfordulós

VÁLLALKOZÁS (1, 2)
Jogi személyiség  vállalkozás (1)
Kivéve lakásszövetkezetek és mez gazdasági szövetkezetek
Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) 
Költségvetési szerv és intézménye (3)
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
Jogi személyiség  nonprofit szervezet (5)
Kivéve pártok
Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 

1,00 0,00 0,00 10 500 100% 8 2011. I. félév 2013. II. félév kkv kedvezményezett

Biomassza-felhasználás, Biológiai hulladék alapú 
biogáz termelés és felhasználás, Geotermikus energia 
hasznosítása, H szivattyús rendszerek telepítése, 
napenergia hasznosítása, vízenergia hasznosítása,  
Hálózatra nem termel  szélenergia-kapacitások 
építése,  Megújuló energiaforrásokat hasznosító 
közösségi távf t  rendszerek kialakítása, 
korszer sítése, Megújuló bázisú szilárd tüzel anyag 
el készítése (pl. pellet, brikett, faapríték el állítás vagy 
szennyvíz¬iszapból nyert (szárított, brikettált, illetve 
formázott) tüzel anyag, el állítására szolgáló termel
kapacitások létrehozása). Szélenergia hasznosítás, 
Adott projekten belül a különböz  megújuló 
energiaforrások alkalmazása kombinálható. 

3.3.4 Fenntartható életmód és 
fogyasztás 0,00 0,00 0,00

3. Prioritás 4,91 0,00 0,00 5,00 500,00 100% 64

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

IV. Prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése

I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% hatás 63,30 65,00

% hatás 47,46 39,00

f eredmény 0,00 14 000,00

f eredmény 0,00 2 250,00

f eredmény 0,00 80 000,00

f eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
2,04 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):               nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
72,92 0,61 1,22 0,20 0,00 74,96

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló hátrányos helyzet  gyermekek száma

A fejlesztett szociális szolgáltatásokat igénybe 
vev  lakosság számának növekedése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a munkaer -piaci szervezetek m ködési 
hatékonyságának javításával, a humán er források min ségi er södéséhez hozzájáruló közoktatási-m vel dési, valamint 
szakképzési, fels oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése 
révén. 
Az intézkedések egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos környezetterhelésre, 
energiahatékonyságra.

Összesen
2,04

Indikátor megnevezése

A régió foglalkoztatási rátájának emelkedése

Indikátor 
mérték-
egysége

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem 
tev  tanulók arányának csökkenése azokban 
az iskolákban, ahol ezen tanulók aránya több 

mint 50 %

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló diákok száma

Létrejöv  új munkahelyek száma
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

4.1.1. A szakképzés és feln ttképzés 
infrastruktúrájának fejlesztése 0,00 0,00 0,00

4.1.2.
Az integrált foglalkoztatási és 
szociális szolgáltató rendszer 
kialakítása

0,00 0,00 0,00

4.2.1. A fels oktatási kapacitások 
fejlesztése 0,00 0,00 0,00

4.3.1.

Közép-magyarországi régió 
fekv beteg-szakellátási 
intézményrendszerének 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00

4.3.2.
Kistérségi járóbeteg 
szakellátás fejlesztése a Közép-
magyarországi régióban

0,00 0,00 0,00

4.3.3.
A Közép-magyarországi régió 
egészségügyi informatikájának 
fejlesztése

0,00 0,00 0,00

4.4.1. Bentlakásos intézmények 
korszer sítése, kiváltása 0,00 0,00

4.4.2.
Állami fenntartású 
közintézmények  
akadálymentesítése 

0,00 0,00 0,00

4.5.1.
Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése

0,00 0,00 0,00

4.5.2.

Bölcs dei ellátást nyújtó 
intézmények infrastrukturális 
fejlesztése és kapacitásának 
b vítése

0,00 0,00 0,00

4.5.3.

Önkormányzatok illet leg 
önkormányzati feladatellátást 
biztosító egyes 
közszolgáltatások 
akadálymentesítése

0,00 0,00 0,00

utód 4.6.1. Közoktatási intézmények 
beruházásainak támogatása egyfordulós

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

1,54 0,00 0,00 20 100 90% 11 2011. I. félév 2013. II. félév kkv beszállító Infrastruktúra fejlesztés keretében építés, b vítés, 
felújítás és eszközbeszerzés.

utúd 4.7.1.
Elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése

egyfordulós 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 0,50 0,00 0,00 0 500 100% 1 2011. I. félév 2013. II. félév kkv beszállító Közszolgáltatások elérését segít  informatikai 

rendszerek.

4. Prioritás 2,04 0,00 0,00 0 500 100% 12

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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Közép-Magyarországi Operatív Program
Akcióterv (2011-13)

V. Prioritás: Települési területek megújítása
I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f eredmény 0,00 350 000,00

% eredmény akcióterületi 
tervek alapján 75,00

db eredmény 0,00 100,00

TJ eredmény 0,00 130,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max. 10%
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
33,47 24,40 0,00 0,00 0,00 57,88

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

A támogatott projektek eredményeként elért 
energia-megtakarítás

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók 
végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamez s területek fizikai megújítását és a városi funkciók 
(gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a kisvárosokban és 5000 f nél népesebb falvak esetében 
helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

Összesen
0,00

Indikátor megnevezése

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken

Indikátor 
mérték-
egysége

A rehabilitált terület komplex aktivitási 
mutatójának települési átlaghoz való közelítése

A felújított településrészeken megteleped
vállalkozások telephelyeinek száma

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.
5.1.1 Szociális célú 

városrehabilitáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

5.2.1 Pest megyei település-
központok fejlesztése 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

5.2.2 Budapesti integrált 
városfejlesztési program 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

5.2.3
Gazdaságélénkít
városfejlesztés (JESSICA 
konstrukció)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0

5. Prioritás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Nem releváns, mert 2011-13-ban nem indul kiírás.

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatandó 
projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
3,55 3,08 3,08

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
6,19 3,55 3,08 3,08 1,49 17,40

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - 
finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
9,72

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 3,20 2,78 2,78 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,18 0,15 0,15 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,18 0,15 0,15 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,00 3,55 3,08 3,08 0,00 n.r. n.r. 100% 1Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött összeg 

(KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0 7

% eredmény 0 77

% hatás 0 1,0

% eredmény 0 77

millió Ft hatás 0 15 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
9,60 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
6,73 10,58 5,76 0,96 0,00 24,03

9,60

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, 
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az 
újonnan létrejött, s a már m köd  klaszterek, együttm ködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében 
technológia transzfer irodák kerülnek támogatásra.

Összesen

Indikátor megnevezése

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari 
területek nettó beépítettségének növekedése

Támogatás által indukált beruházások nagysága

Klaszterekben, támogatott együttm ködésekben 
résztvev   vállalatok árbevételének növekedése 

Indikátor 
mérték-
egysége

A támogatásban részesített ipari parkok és ipari 
területek nettó beépítettségének növekedése 

A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése 
a program hatására
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1. Vállalati együttm ködések és 
klaszterek támogatása egyfordulós

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,90 0,00 0,00 10 200 90% 13 2011. IV. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

 - Regionális jelent ség  klaszterek közös 
beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak 
kialakítása és fejlesztése
 - Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati 
együttm ködések fejlesztése

utód 1.2.1. Vállalati tanácsadás közvetett támogatás

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

0,40 0,00 0,00 0 400 100% 1 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító  - Tanácsadási tevékenység válallkozásoknak

utód 1.3.1. Befektetési környezet 
fejlesztése

egyfordulós,
közvetett támogatás

11 - Jogi személyiségû gazdasági társaság
12 – Szövetkezet
13 – Egyéb jogi személyiség  vállalkozás
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22 -Jogi 
személyiség nélküli egyéb vállalkozás
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
52 – Egyesület
54 – Köztestület
56 – Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet
62 - Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság
69 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
71 - Állami gazdálkodó szervezet
72 - Egyéb vállalat

8,30 0,00 0,00 10 1 000 100% 100 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

 - Ipari parkok  fejlesztése
 - Ipari területek fejlesztése
 - Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, b vítése és fejlesztése
 - Telephelyfejlesztés
 - Egyedi regionális ipartelepítés támogatása
 - Regionális T kebefektetési Alap

1. Prioritás 9,60 0,00 0,00 0 1 000 100% 114

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Összesen:

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Támogatás összege 

(MFt)Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)
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I. Prioritás bemutatása  - 2. prioritás:Turizmusfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0 4,5

db eredmény 3 600 4 200

% eredmény 0 45

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
14,12 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): max 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
17,76 5,53 8,47 1,41 0,00 33,17

A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-
kihasználtságának növekedése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex meg rzése, klaszter jelleg
együttm ködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas min ség  fejlesztése, mely tartalmazza: a 
termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek 
integrált fejlesztését; tájegységekre jellemz  ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus szolgáltatások 
támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

Indikátor megnevezése

A vendégéjszakák számának növekedése a 
kereskedelmi helyeken (1000 f re vetítve)

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 
által el állított hozzáadott érték növekedése

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

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

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

Összesen
14,12
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1.

A régió történelmi és 
kulturális örökségének 

fenntartható hasznosítása, 
valamint a természeti 

értékeken alapuló aktív 
turisztikai programok 

fejlesztése

kiemelt, 
egyfordulós

11 - Jogi személyiség  gazdasági társaság
21 - Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
22 - Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
23 - Egyéni vállalkozás
31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
34 - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító 
és költségvetési szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
52 - Egyesület
54 - Köztestület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság

13,27 0,00 0,00 5 1 500 100% 106 2011. I. negyedév 2013. IV. 
negyedév

kkv kedvezményezett/
kkv beszállító

Turisztikai vonzer k illetve attrakciók 
létrehozása, meglev k fejlesztése, valamint 
turisztikai szolgáltatások kialakítása és 
fejlesztése

utód 2.2.1.
Szálláshelyek b vítése és 
szolgáltatásainak min ségi 

fejlesztése

utód 2.3.1.
Helyi, térségi desztináció 

menedzsment szervezetek 
létrehozása, fejlesztése  

egyfordulós 52 - Egyesület
57 - Nonprofit gazdasági társaság 0,85 0,00 0,00 20 100 85% 14 2011. I. negyedév 2013. IV. 

negyedév
kkv kedvezményezett/

kkv beszállító

 - Helyi és térségi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment szervezetek fejlesztése
 - Balatoni Helyi és térségi Turisztikai 
Desztináció Menedzsment szervezetek 
fejlesztése

2. Prioritás 14,12 0,00 0,00 5 1 500 100% 120

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukc

ió kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Városfejlesztés

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% hatás akcióterületi 
tervek alapján 75

db eredmény 0 130

f eredmény 0 500 000

f hatás 124 951 000 125 000 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
13,58 8,59 0,00 0,00 0,00 22,17

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók 
végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamez s területek fizikai megújítását és a városi funkciók 
(gazdasági, közösségi, közfunkciók) b vítését, illetve a kisvárosokban és 5000 f nél népesebb falvak esetében 
helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

Összesen
0,00

Indikátor megnevezése

A rehabilitált terület komplex aktivitási 
mutatójának települési átlaghoz való közelítése 

(az átlag százalékában kifejezve)

Indikátor 
mérték-
egysége

A támogatással érintett területen telephellyel 
rendelkez  vállalkozások számának növekedése

Támogatással érintett lakosok száma a 
rehabilitált településrészeken

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Közösségi közlekedést igénybe vev k számának 
szinten tartása
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.1.1.
Városközponti területek és 

leromlott városrészek 
fejlesztése

utód 3.2.1.
Helyi és helyközi közösségi 
közlekedés infrastrukturális 

feltételeinek javítása

3. Prioritás 0,00 0,00 0,00 0 0 0% 0

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható 
tevékenységek

A konstrukció 2011-13-ban nem indul
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

ezer f eredmény 0 20

ezer f eredmény 0 28

db output 0 20

f eredmény 0 3 000

km output 0 50

km output 0 400

km output 0 75

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
8,55 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
18,11 3,09 5,13 0,86 0,00 27,19

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési 
infrastruktúra

Felújított utak hossza (négy és öt-számjegy )

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Kistérségi központot közúton 15/20/30 percen 
belül elér  lakosság számának növekedése

Új utak hossza (négy és öt-számjegy )

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A településszerkezethez és a tájhoz illeszked  környezetbarát rendszerek alkalmazásának el segítése, környezeti 
tudatosság növelése.
Biztonságos, jó állapotú felszíni vizek az EU Víz Keret irányelvnek megfelel en.
Az alsóbbrend  közúthálózat és a kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek bels  elérhet ségi 
viszonyainak javítása.

Új, támogatott épített kerékpárút hossza

Indikátor megnevezése

A támogatott projektek keretében EU-s 
kritériumoknak megfelel  szennyvízkezeléssel 

ellátott lakosok száma

Indikátor 
mérték-
egysége

A támogatott projektek keretében ár- és 
csapadékvíz károktól megvédett lakosság

A rekultivált hulladéklerakók száma

Összesen
8,55
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.1.1.
Környezetvédelmi 
infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése
egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.
11 - Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
11;21;22-Gazdasági társaságok, amennyiben rendelkeznek az 
érintett önkormányzatokkal kötött, a pályázat alapvet  céljával 
kapcsolatos, az EU-s jogszabályoknak is megfelel
közszolgáltatási szerz déssel
31 - Területileg illetékes KÖVIZIG
32  -Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek,
52 - Egyesület 
55 - Egyház
56 - Alapítvány
57 - Non-profit gazdasági társaság

5,25 0,00 0,00 10 400 100% 32 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév  kkv beszállító

 - Kistelepülések szennyvízkezelése
 - Bel- és külterületi vízrendezés
- Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók 
rekultivációja
- Fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek 
programjainak támogatása

utód 4.2.1

Felszíni vizek min ségének 
javítása és felszíni vizek 

okozta kockázatok 
csökkentése

utód 4.3.1 Térségi közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése egyfordulós

11 - Magyar Közút NZrt.,Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt.
31 - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Központi 
Költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások

3,30 0,00 0,00 50 3 000 100% 7 2011. I. negyedév 2013. IV. negyedév  kkv beszállító  - Településeket összeköt  utak fejlesztése
 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

4. Prioritás 8,55 0,00 0,00 10 3 000 100% 39

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

A konstrukció 2011-13-ban nem indul. 

Összesen:

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 41 20%-os csökkentés

f eredmény 0 8 000

% eredmény 91 94

f eredmény 0 30 000

f eredmény 0 250 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2113
6,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA arány (%): 10%

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
16,17 4,90 3,60 0,60 0,00 25,27

Összesen

Óvodai nevelésben részesül  gyermekek 
arányának növekedése

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

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: - Helyi és térségi közszolgáltatások
 infrastrukturális fejlesztése

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idej  ápolási ellátást, szociális 
alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények 
infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vev   fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a 
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás fejlesztéséhez.

6,00

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Szociális ellátással elért lakosság számának 
növekedése

Min ségi járóbeteg szakellátásban ellátottak 
számának növekedése (a fejlesztéssel érintett 

szakrendelések esetén)

Indikátor megnevezése

A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tev
tanulók arányának csökkenése azokban az 

iskolákban ahol ezen tanulók aránya több mint 
50%

Indikátor 
mérték-
egysége

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben 
tanuló diákok száma
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 5.1.1. Szociális infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése egyfordulós

12 - Szövetkezet
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

1,20 0,00 0,00 20 80 90% 10 2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév  kkv beszállító  - Bölcsödék fejlesztése

utód 5.2.1. Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése egyfordulós

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
38 - Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

3,00 0,00 0,00 20 450 90% 40 2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményeztt / kkv 
beszállító

 - Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak 
kialakítása 
 - Kistérségi járóbeteg-ellátó központok fejlesztése
 - Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok 
kialakítása
 - Hosszú idej  ápolás fejlesztése

utód 5.3.1.
Kis- és mikrotérségi oktatási 

hálózatok és központjaik 
fejlesztése

egyfordulós

31 - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 
szervek
35 - Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
37 - Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek
52 - Egyesület
55 - Egyház, egyházi intézmény
56 - Alapítvány
57 - Nonprofit gazdasági társaság
59 - Egyéb, jogi személyiség  nonprofit szervezet

1,30 0,00 0,00 10 300 90% 10 2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév kkv kedvezményeztt / kkv 
beszállító  - Óvodák fejlesztése

utód 5.4.1. A regionális információs 
társadalom kiteljesítése automatikus 32 - Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 

szervek 0,50 0,00 0,00 0 500 100% 1 2011.I. negyedév 2013. IV. negyedév  kkv beszállító  - Kapcsolódás az EKOP regionális 
alkalmazásszolgáltató rendszereihez

5. Prioritás 6,00 0,00 0,00 0 500 100% 61

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Összesen:

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Technikai segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,76 0,71 0,71

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
2,67 0,76 0,71 0,71 0,65 5,50

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív programok eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret egyrészt a OP 
közrem köd  szervezeteinek - az OP végrehajtásával és az OP szint  kommunikációval kapcsolatos tevékenységek költségének - 
finanszírozására szolgál. Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb 
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok, fordítás költsége).

Összesen
2,18

Indikátor megnevezése

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 6.1.1. Az operatív program technikai szint  lebonyolítása 
(közrem köd  szervezeti feladatok ellátásának finanszírozása) kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,69 0,64 0,64 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

Különösen az alábbiak:

- döntés-el készítés
- szerz déskezelés
- finanszírozás, nyomonkövetés
- ellen rzés
- szabálytalanságkezelés
- humán kapacitás fejlesztése

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.1.2. Vásárolt kommunikáció kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 n.r. n.r. 100% 0 2 015 KKV beszállító

 - potenciális pályázók, illetve kedvezményezettek 
tájékoztatása
- OP konstrukciókkal kapcsolatos kommunikáció

2 futó projekt 2015-ig

utód 6.2.1. Egyéb OP specifikus feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,04 0,04 0,04 0,00 n.r. n.r. 100% 1 2 015 KKV beszállító

 - OP MB ülések megrendezése
- éves megvalósítási jelentések készítése
- tanulmányok, elemzések, értékelések készítése
- szakért i tanácsadás
- szakmai rendezvények megvalósítása
- szakmai anyagok fodítása, tolmácsolás
- humán kapacitás fejlesztés

2 futó projekt 2015-ig

6. Prioritás 0,00 0,76 0,71 0,71 0,00 n.r. n.r. 100% 1

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási igénnyel 
lekötött összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek esetében) 

(Mrd Ft)

Támogatandó 
projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)
Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)



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

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1013/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-13-
as akcióterve 

2010. december 
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f Output 0
160.000 f

(ebb l KMR 22. 
000 f )

f Output 0 65.000 f  (KMR 
nélkül)

% eredmény 24,60% 19%

% eredmény 18,50% 15%

% hatás 0 28,50%

f eredmény 0 50.000 f  (KMR 
nélkül)

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
13,49 0,89 0,00 KMR
88,62 11,76 3,50 KONV

102,11 12,65 3,50 Összesen
              Tervezett ERFA arány (%):   2,1%   (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):   12,16%   (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)                          

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
19,41 5,89 8,49 0,00 0,00 33,79 KMR

103,27 66,00 34,38 3,50 0,00 207,15 KONV
122,68 71,89 42,87 3,50 0,00 240,94 Összesen

TÁMOP 1. prioritás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer piacra való 
belépés segítése és ösztönzése

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen

Az 1. prioritás keretében támogatott aktív 
munkaer piaci intézkedésekben résztvev
személyek száma

Indikátor 
mérték-
egysége

Az 1. prioritás keretében támogatott 
munkaer piaci képzésekben résztvev
személyek száma 

Az 1. prioritás keretében támogatott 
intézkedésekben résztvev k közül a programból 
való kilépést követ  180. napon foglalkoztatottak 
aránya

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

“Új kezdet” kombinált indikátora 25 év alattiak

Új kezdet” kombinált indikátora 25 év felettiek

103,88
118,26

14,38

Az 1. prioritás keretében támogatott képzéseket 
sikeresen befejez k (záróvizsgát teljesít k, 
bizonyítványt szerz k) száma

Indikátor megnevezése
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
TÁMOP 1. prioritás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaer piacra való belépés segítés és ösztönzése

Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max.

utód 1.1.1.

Megváltozott 
munkaképesség  emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése

kiemelt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 5,60 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 0,0% 0,00 21 700 100% 1 2011.III.né 2015.III. né részben kkv 
kedvezményezett

Munkáltatók, vállalkozások részére nyújtott 
foglalkoztatási célú támogatások: 
munkahelymegtartáshoz és alkalmazáshoz nyújtott 
támogatások (bértámogatás, bérköltségtámogatás, 
adaptációs támogatás), segít  személyek 
alkalmazásának támogatása, rehabilitációs 
járadékosok és álláskeres k részére nyújtott 
támogatások és szolgáltatások: vállalkozóvá válás 
támogatása - t kejuttatással, képzés, 
szaktanácsadás, és/ vagy megélhetési juttatás a 
vállalkozásindítás els  évében,  mobilitási 
támogatások, munkába járással összefügg  utazási 
költségek megtérítése, munkaer piaci képzés 
támogatása, munkaer piaci szolgáltatások, és a 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
támogatások, foglalkozásegészségügyi és képzési 
alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítése

Az audit lezárásáig az érintett konstrukciók 
indíthatóságának általános feltétele, hogy az audit várható 
megállapításait a tervezési felhívás és a projektterv 
figyelembe vegye. Az audit lezárását követ en a 
fejlesztések forrásának biztosításhatóságát ismételten át 
kell tekinteni.
A NGM figyelembe veszi a NEFMI javaslatait, 
észrevételeteit a konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.1.2.

A hátrányos helyzet ek 
foglalkoztathatóságának 
javítása (Decentralizált 
programok a 
konvergenciarégiókban)

kiemelt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,0% 0,00 60 000 100% 1 2011.I.né 2015.II. félév részben kkv 
kedvezményezett

Munkáltatók, vállalkozások részére nyújtott 
foglalkoztatási célú támogatások: foglalkoztatást 
segít  támogatások (bértámogatás, 
bérköltségtámogatás),  álláskeres k részére nyújtott 
támogatások és szolgáltatások: vállalkozóvá válás 
támogatása - t kejuttatással, képzés, 
szaktanácsadás, és/ vagy megélhetési juttatás a 
vállalkozásindítás els  évében,  mobilitási 
támogatások, munkába járással összefügg  utazási 
költségek megtérítése, munkaer piaci képzés 
támogatása, munkaer piaci szolgáltatások, és a 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
támogatások, foglalkozásegészségügyi vizsgálat 
költségeinek megtérítése

Az audit lezárásáig az érintett konstrukciók 
indíthatóságának általános feltétele, hogy az audit várható 
megállapításait a tervezési felhívás és a projektterv 
figyelembe vegye. Az audit lezárását követ en a 
fejlesztések forrásának biztosításhatóságát ismételten át 
kell tekinteni.
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.1.4.

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

kiemelt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,0% 0,00 5 000 100% 1 2011.I.né 2014.II. félév részben kkv 
kedvezményezett

Munkáltatók, vállalkozások részére nyújtott 
foglalkoztatási célú támogatások: foglalkoztatást 
segít  támogatások (bértámogatás, 
bérköltségtámogatás),  álláskeres k részére nyújtott 
támogatások és szolgáltatások: vállalkozóvá válás 
támogatása - t kejuttatással, képzés, 
szaktanácsadás, és/ vagy megélhetési juttatás a 
vállalkozásindítás els  évében,  mobilitási 
támogatások, munkába járással összefügg  utazási 
költségek megtérítése, munkaer piaci képzés 
támogatása, munkaer piaci szolgáltatások, és a 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
támogatások, foglalkozásegészségügyi vizsgálat 
költségeinek megtérítése

Az audit lezárásáig az érintett konstrukciók 
indíthatóságának általános feltétele, hogy az audit várható 
megállapításait a tervezési felhívás és a projektterv 
figyelembe vegye. Az audit lezárását követ en a 
fejlesztések forrásának biztosításhatóságát ismételten át 
kell tekinteni.
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.2.1.
Hátrányos helyzet ek 
foglalkoztatását ösztönz
járulékkedvezmények

kiemelt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 2,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 8,52 0,0% 0,00 8 520 100% 1 2011. 2015.III.né részben kkv 
kedvezményezett START+ és START Extra járulékkedvezmények

TAz audit lezárásáig az érintett konstrukciók 
indíthatóságának általános feltétele, hogy az audit várható 
megállapításait a tervezési felhívás és a projektterv 
figyelembe vegye. Az audit lezárását követ en a 
fejlesztések forrásának biztosításhatóságát ismételten át 
kell tekinteni.
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése II. kiemelt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 0,00 0,89 6,11 0,00 0,00 7,00 0,0% 0,00 7 000 100% 1 2011.IV. 2015.III.né nincs kkv

Az egyablakos rendszer kialakítása, A 
munkáltatóknak nyújtandó és új álláshelyek 
feltárását támogató szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai megalapozás, Munkaer -piaci információs 
rendszer fejlesztése, A stratégiai irányítás és a 
térségi, helyi tervezés segítése, 
foglalkoztatáspolitikai döntések megalapozása, 
partnerség támogatása, A foglalkozási szolgálat 
bels  humáner forrás-menedzsment 
gazdálkodásának fejlesztése

új 1.4.1.
Közösségi feladatokhoz 
kapcsolódó munkaer -piaci 
programok támogatása

egyfordulós 
pályázat non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,49 1,00 0,00 1,50 0,00 1,50 4,49 10,0% 0,00 75,00 100% 20-200 2011. 2015.III.né nincs kkv

Hátrányos helyzet  álláskeres k foglalkoztatása, 
képzése közösségi foglalkoztatási programok 
keretében

A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.4.3.
Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok 
támogatása

közvetett támogatás non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 25,0% 0,00 200,00 100% 20-50 2011. 2015.III.né kkv lehet kedvezményezett
Innovatív foglalkoztatási programok kidolgozása és 
megvalósítása évente meghatározott prioritások 
mentén

A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

új 1.4.5.
Versenyképességi 
szerz dések foglalkoztatási 
elemeinek támogatása

közvetett 
támogatás/egyfordu
lós pályázat

non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,40 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 3,40 0,0% 0,00 200,00 100% 10-25 2011. 2015.III.né kkv kedvezményezett
Versenyképességi szerz désekhez kapcsolódó 
foglalkoztatási és képzési tevékenységek, partnerek 
közötti koordináció és együttm ködés

A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

új 1.4.6. Tranzitfoglalkoztatás az 
épít iparban közvetett támogatás non-profit szervezet államháztartáson kívül, kkv 0,00 0,00 2,00 0,00 1,15 0,00 1,00 4,15 25,0% 0,00 150,00 100% 20-60 2011. 2015.III.né részben kkv 

kedvezményezett
Hátrányos helyzet  álláskeres k foglalkoztatása és 
képzése beruházásokhoz kapcsolódóan

A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit 
a konstrukciók kidolgozása során.

Prioritás 0,00 13,49 88,62 0,89 11,76 0,00 3,50 118,26 0,0% 0,00 100%

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött összeg 

(Mrd Ft)

Támogatand
ó projektek 

tervezett 
száma 

(indikatív)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Átjárhat
óság (%)

Konstrukció 
tervezett indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret 
KMR+KONV 

része (Mrd Ft) 
(HEP és KÖZIG 

IH)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)
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TÁMOP 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f output 0 380 000

f output 0 120 000

db output 0 1 500

f eredmény 0 315 000

f eredmény 0 170 000

db eredmény 0 1 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
4,19 0,00 0,00 KMR

55,17 25,30 24,00 KONV
59,36 25,30 24,00 Összesen

              Tervezett ERFA arány (%):    3,2%    (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):    3,86%    (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)                

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
24,40 4,19 0,00 0,00 0,00 28,59 KMR
69,36 55,17 25,30 24,00 0,00 173,83 KONV
93,76 59,36 25,30 24,00 0,00 202,42 Összesen

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

Összesen
4,19

104,47
108,66

A prioritás keretében támogatott képzésben 
érintett vállalatok száma

Azon intézmények száma, melyek a 2. 
prioritásban fejlesztett oktatási programokat 

felhasználják

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

Azoknak a munkavállalási korú (15-64 éves) 
személyeknek a száma, akik a prioritás 

keretében finanszírozott képzést sikeresen 
befejezik (záróvizsgát teljesítenek, bizonyítványt 

szereznek)
Azoknak a személyeknek a száma, akik 
sikeresen befejezik a prioritás keretében 

támogatott kulcskompetencia-fejlesztést szolgáló 
képzést

Azoknak a munkavállalási korú (15-64 éves) 
személyeknek a száma, akik a prioritás 

keretében finanszírozott képzésben részt 
vesznek

Azoknak a személyeknek a száma, akik a 
prioritás keretében támogatott kulcskompetencia-

fejlesztést szolgáló képzésben részt vesznek

Prioritás rövid tartalma

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

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték
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Támogatá
s mértéke 
(%)

2011 KMR 2011 
KONV

2012 
KMR

2012 
KONV

2013 
KMR

2013 
KONV Min. Max. Max.

új 2.1.2.

Idegen nyelvi és 
informatikai 
kompetenciák 
fejlesztése

kiemelt 6- nonprofit szervezet 
államháztartáson belül 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,0% 0,00 9 000 100% 1 2011/I. 

negyed
2013/II. 

félév nincs KKV

Idegen nyelvi és informatikai képzés, vizsga, projektmenedzsment, a 
programmal kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés, nyomon 
követés, a képz  intézmények és képzési programok szakmai és 
min ségellen rzése.

További döntések függvényében kerül kiválasztásra 
a kiemelt projekt gazdája, valamint az intézkedés 
keretében kifejleszthet  lehet a képzési kártya a 
támogatott képzésekben részt vev  egyénekre.         
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeteit a konstrukciók kidolgozása során.

utód 2.1.3. Munkahelyi képzések 
támogatása

automatikus és 
egyfordulós

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

0,00 0,00 2,50 0,00 3,30 0,00 2,00 7,80 0,0% a) 0
b) 1

a) 5 
b) 50 100%

a) 800-
1500

b) 50-100

2011/I. 
negyed

2013/II. 
félév

KKV 
kedvezményezett

Szakmai és idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, vállalkozás 
m ködésével kapcsolatos képzés,  munka- és egészségvédelemmel 
kapcsolatos képzés, vizsga, b) komponens esetén projektmenedzsment 
is

Az Új Széchenyi Terv keretében gazdaságfejlesztési 
projektekhez kapcsolódó képzési igényekre 
nyújtható támogatás.A non-profit vállalkozásokat 
beleértjük a célcsoportba mindenhol, ahol kkv-k a 
kedvezményezettek.      
A konstrukció tervezése során a kapcsolódó GOP-
os konstrukciók is figyelembe vételre kerünek.
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeteit a konstrukciók kidolgozása során.

utód 2.1.6. Újra tanulok kiemelt

6 - nonprofit szervezet 
államháztartáson belül (FSZH és a 
munkaügyi központokból alkotott 
konzorcium)

0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,5% 0,00 19 800 100% 1 2011.II. né 2013/II. 
félév nincs KKV

Felzárkóztató képzés és általános iskolai bizonyítvány megszerzésére, 
hiányszakmákra vagy rész-szakképesítés megszerzésére irányuló 
szakmai képzés, vizsga, a közmunkaprogramokban való részvételhez 
kapcsolódó képzések, projektmenedzsment, mentorálás, a programmal 
kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés, nyomon követés, képz
intézmények és a támogatott képzési programok szakmai és 
min ségellen rzése, a célcsoportnak nyújtott pénzbeli támogatás.

Tekintettel a folyamatban lév  TÁMOP audit 
eljárásra, a konstrukció indításának feltétele, hogy a 
szaktárca írásos kötelezettséget vállaljon arra, hogy 
nem-elszámolhatóság esetén a fejlesztés forrását az 
operatív programon kívüli forrás terhére biztosítja.    
A NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeteit a konstrukciók kidolgozása során.

utód 2.2.1.

A szakképzés és a 
feln ttképzés 
min ségének és 
tartalmának fejlesztése

kiemelt NSZFI, gazdasági kamarák 0,00 1,11 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 10,0% 0,00 4 670 100% 1 2011/I. 
negyedév

2013/II. 
félév nincs KKV

 - Pályakövetési rendszer esetleges és országos hatókör  bevezetése
- Tananyagfejlesztés teljes kör vé tétele valamennyi saját modulra
 - Mérés-értékelés kiterjesztése valamennyi OKJ-ben szerepl
szakképesítésre
 - A szakmai tanárok, oktatók továbbképzése
 - A szakképesítések OKKR-be történ  beépítésével kapcsolatos 
feladatok elvégzése
 - Képzési kereslet növelésére alkalmas eszközök-módszerek 
kifejlesztése, kidolgozása
- A gazdasági kamaráknak a szakképzési törvényben meghatározott 
feladataikhoz szükséges fejlesztések
- Igényfelmérés, projektmenedzsment, a programmal kapcsolatos 
tájékoztatás, figyelemfelkeltés, 
 nyomonkövetés 

A kiemelt projekt megvalósítója egy, az NSZFI 
vezetésével felálló konzorcium, melyben – a 
szakképzési törvény alapján elvégzett feladataiknak 
megfelel en – konzorciumi partnerként vesznek 
részt a gazdasági kamarák, az elvégzend
feladataiknak megfelel , önálló költségvetéssel.
Tekintettel a folyamatban lév  TÁMOP audit 
eljárásra, a konstrukció indításának feltétele, hogy a 
szaktárca írásos kötelezettséget vállaljon arra, hogy 
nem-elszámolhatóság esetén a fejlesztés forrását az 
operatív programon kívüli forrás terhére biztosítja. A 
NGM figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeteit a konstrukciók kidolgozása során.

utód 2.2.4.

Határon átnyúló 
együttm ködés a 
szakképzés és a 
feln ttképzés területén

egyfordulós 
pályázat

Szakképz  és feln ttképz
intézmények 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 10,0% 10,00 50,00 100% 15-30 2011.II. né 2013/II. 

félév
KKV is lehet 

kedvezményezett

Magyarországon már létez  feln ttképzési, szakképzési módszertan 
terjesztésére irányuló konferenciák, szemináriumok, szakmai m helyek 
szervezése,
 feln ttképzési és szakképzési módszertan terjesztését szolgáló 
képzés,
 közös innovatív programfejlesztés,
 tudástranszfer,
 együttm ködés a feln ttképzés irányítása (akkreditáció, 
min ségbiztosítás, munkaer -piaci szolgáltatások) területén,
 holnapfejlesztés, webes felület létrehozása,
 a módszertan külföldi alkalmazásához nyújtott szakmai támogatás
 projekt végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek

A kedvezményezettek köréhez tartoznak 312-es 
KSH kóddal rendelkez  központi költségvetési 
szervek is. A NGM figyelembe veszi a KIM 
javaslatait, észrevételeteit a konstrukciók 
kidolgozása során.

új 2.3.4. 5-r l a 6-ra automatikus 
adóvisszatérítés

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás

3,95 16,05 20,00 20,00 60,00 0,00 0,50 4,00 0,50 15 000 2011.I. 2014. II. elvileg nyitott, 
gyakorlatilag 99% Foglalkoztatás (statisztikai létszámnövelés)

Közös megvalósításban a GOP2-es prior-ral, 2012-
t l adórendszerbe építve.A non-profit 
vállalkozásokat beleértjük a célcsoportba mindenhol, 
ahol kkv-k a kedvezményezettek.

TÁMOP 2. prioritás: Az akalmazkodóképesség javítása
Keret 

KMR+KO
NV része 
(Mrd Ft) 
(HEP és 
KÖZIG 

IH)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Támogata
ndó 

projektek 
tervezett 
száma 

(indikatív 
becslés)

Konstrukci
ó tervezett 

indítása 
(év/negyed-

fél év)

Konstrukc
ió 

tervezett 
zárása 

(év/(negye
d-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 
kedvezményezet

t/kkv 
beszállító/nincs 

kkv)

Átjárhatóság (%)

Támogatás 
összege (MFt)Konsrukció 

státusza (új 
vs. utód)

Kons
trukci

ó 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

El zetes 
támogatás
i igénnyel 
lekötött 
összeg 
(Mrd Ft)

Kedvezményezettek köre

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)
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Támogatá
s mértéke 
(%)

2011 KMR 2011 
KONV

2012 
KMR

2012 
KONV

2013 
KMR

2013 
KONV Min. Max. Max.

TÁMOP 2. prioritás: Az akalmazkodóképesség javítása
Keret 

KMR+KO
NV része 
(Mrd Ft) 
(HEP és 
KÖZIG 

IH)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

Támogata
ndó 

projektek 
tervezett 
száma 

(indikatív 
becslés)

Konstrukci
ó tervezett 

indítása 
(év/negyed-

fél év)

Konstrukc
ió 

tervezett 
zárása 

(év/(negye
d-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 
kedvezményezet

t/kkv 
beszállító/nincs 

kkv)

Átjárhatóság (%)

Támogatás 
összege (MFt)Konsrukció 

státusza (új 
vs. utód)

Kons
trukci

ó 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

El zetes 
támogatás
i igénnyel 
lekötött 
összeg 
(Mrd Ft)

Kedvezményezettek köre

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

új 2.4.5.

A munka és a család 
összehangolását segít
intézkedések                   
a) innovatív, kísérleti 
kezdeményezések 
támogatása b) vállalati 
(intézményi) 
kezdeményezések 
támogatása

a) közvetett 
támogatás           
b) egyfordulós 
pályázat 

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból 
kedvezményezett és az 1-4. 
kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet 
államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet 
államháztartáson kívül

0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 6,00

Gyermekfelügyelet 
létesítése 

esetében 40%   
egyéb projektek 

20%

0,00 100,00 100% 50-100 2011 I. 2013 IV.

Nappali gyermekellátás fejlesztése:
• a gyermekellátást és felügyeletet végz  személyek és egyéb,
 a m ködés biztosításához szükséges személyzet
 képzése és foglalkoztatása;
• gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése;
• gyermekek fizikai és mentális fejl dését
 el segít  szolgáltatások igénybevétele, eszközbeszerzés.
Innovatív kezdeményezések  
• módszertani kidolgozása; 
 • intézmények közötti helyi együttm ködések fejlesztése;  
• nyitvatartási és ügyintézési id k racionalizálása,                                     
• innovatív megoldások kidolgozása a rugalmas együttm ködés 
érdekében;
•  nyitvatartási, ügyintézési id k racionalizálása;
• a várakozási id k csökkentése;
• az ügyintézés egyszer sítése, racionalizálása; 
•  a helyi szociális infrastruktúra m ködésének összehangolása;              
• a kidolgozott módszerek, megoldások kipróbálása,
 kísérleti jelleg  megvalósítása és az eredmények terjesztése.                 
Munkahelyi rugalmasság lehet ségeinek feltárása,
• rugalmas munkavégzési és munkaszervezési formák 
és munkarendek kidolgozása, kipróbálása és bevezetése,
• rugalmas, élethelyzetet
 figyelembe vev  személyügy kialakítása.

A non-profit vállalkozásokat beleértjük a 
célcsoportba mindenhol, ahol kkv-k a 
kedvezményezettek. A NGM figyelembe veszi a KIM 
javaslatait, észrevételeteit a konstrukciók 
kidolgozása során.

utód 2.6.2.

Munkaer -piaci 
szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek 
kapacitásának 
meger sítése

közvetett 
támogatás 7 - non-profit szervezet 

államháztartáson kívül
0,24 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 10,0% 5,00 20,00 100% 120 2011.II.né 2013.IV.né nincs KKV

A közvetett támogatás kedvezményezettjei esetében támogatható 
tevékenységek:
- szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése,
- szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti 
hatékonyság növelése érdekében,
- más civil szervezetekkel való együttm ködés, partnerség,
- tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
- min ségirányítási rendszer bevezetésére történ  felkészülés,
- munkatársak képzése, megvalósítók képzése,
- a versenyszférával való együttm ködés er sítése.                                 
A támogatást kezel  szervezet esetében támogatható tevékenységek:
- menedzsment,
- tájékoztatás, kommunikáció,
- tanácsadás, szakmai segítségnyújtás.

A konstrukció elindításához elengedhetetlen a 
közvetett támogatás eljárásrendjének haladéktalan 
kidolgozása és elfogadása.      A NGM figyelembe 
veszi a KIM javaslatait, észrevételeteit a 
konstrukciók kidolgozása során.

Prioritás 0,00 5,30 55,17 0,00 25,30 0,00 24,00 109,77 0,0% 0,00 100%Összesen:
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TÁMOP 3. Prioritás  Min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

A kompetenciaalapú oktatáshoz 
kapcsolódó új 
programcsomagokat és 
módszereket legalább 4 
évfolyamon és legalább három 
kompetencia területen bevezet
bevezet  iskolák száma.

oktatási 
intézmény output 0 3100

A 3. prioritás keretében 
támogatott, kompetenciaalapú 
oktatás módszertani képzésein 
részvett pedagógusok száma

f output 0 50500

A 3. prioritás keretében 
támogatott, közm vel dési 
intézményekben és 
múzeumokban szervezett nem 
formális tanulási alkalmak 
résztvev inek száma

f output 0 5,64 millió

A prioritás keretében 
támogatott települési/térségi 
oktatási deszegregációs 
programok száma (az 
elfogadott közoktatási 
esélyegyenl ségi intézkedési 
helyzetelemzés és terv alapján 
megkezdett programok)

db output 2 100

A prioritás keretében 
támogatott integrációs 
nevelésben részesített 
halmozottan hátrányos helyzet
tanulók száma

f output 25364 40000

Az Országos 
Kompetenciamérés 
szövegértési skáláján 1-es, 
vagy az alatti szinten teljesít k 
aránya a 8. évfolyamon

% eredmény 32% 27%

A prioritás keretében 
megvalósuló tevékenységek 
eredményeképpen a legalább 
80 %-os arányban hátrányos 
helyzet  tanulókat oktató 
általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma

Feladat-ellátási 
helyek száma eredmény 233 150

Grade 6: 20% Grade 6: 20%
Grade 8: 24% Grade 8: 20%

Grade 10: 48% Grade 10: 30%

Korai iskolaelhagyók (A 18-24 
éves népességben azok 
aránya, akiknek az iskolai 
végzettsége legfeljebb alsó 
középfok (nem haladja meg az 
ISCED2 szintet), és nem vesz 
részt oktatásban, képzésben)

% kontextus 12,30% 10,00%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
14,89 2,59 0,34 KMR

138,23 26,96 2,30 KONV
153,12 29,55 2,64 Összesen

              Tervezett ESZA/ERFA 10,07 (Konv+KMR átlag a 11-13 AT id szakra)
              KMR-ben elszámolható kiadások arán 9,62

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
14,22 0,45 11,73 5,76 0,34 32,50 KMR
69,38 1,94 63,95 70,46 33,07 238,80 KONV
83,60 2,39 75,68 76,22 33,41 271,30 Összesen

167,48
185,31

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban a közoktatási rendszer reformjának az 
el mozdításával, els sorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a min ségi oktatáshoz történ  jobb 
hozzáférés biztosítása révén el kívánja érni, hogy a közoktatás használható és európai szinten versenyképes tudást, valamint a 
megszerzett tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönz  alapkészségeket adjon át mindenki számára.

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

A tanulók közötti 
különbségeken belül az iskolák 
közötti különbségeknek 
tulajdonítható hányad

17,83

kontextus

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

Összesen

% (település-
típusonként)
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Támog
atás 
mérték
e (%)

2011 
KMR

2011 
KONV

2012 
KMR

2012 
KONV

2013 
KMR

2013 
KONV Min. Max. Max.

utód 3.1.1

XXI. századi közoktatás
(fejlesztéskoordináció)

2. ütem  
kiemelt nonprofit szervezet államháztartáson belül 0,00 2,12 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 3,0% 9,02 9,02 100% 1 2011. I. félév 2014. kkv 

beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele: a NEFMI Oktatási 
Államtitkárság alá tartozó megvalósító 
háttérintézmény alkalmasságának bemutatása 
ekkora forrás megfelel  ütem  és min ség
abszorpciójára. 

új 3.1.2
Új tartalomfejlesztések a 
közoktatásban 

egyfordulós 
vagy közvetett 
támogatás 

nonprofit szervezet államháztartáson belül, 
non-profit szervezet államháztartáson kívül
Közoktatási intézmények és vagy fenntartóik, 
fels oktatási intézmény, alapítvány, 
közgy jteményi és közm vel dési intézmény, 
civil szervezet  önállóan vagy konzorciumb

0,00 1,62 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 8,0% 50,00 500,00 max. 
100% 21-215 2011. II. 

félév 2013. kkv 
beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 
Továbbá az eljárásrend tisztázása szükséges a 
meghirdetéshez, mivel megfontolandó a hatályos 
eljárásrendi lépéseket követ en esetlegesen kiemelt 
formában történ  indítása.

utód 3.1.3

Természettudományos oktatás 
módszertanának és 
eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban

egyfordulós
nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
Közoktatási intézmények fenntartói

0,00 0,00 0,00 1,08 12,92 0,00 0,00 14,00 30,0% 50,00 100,00 100% 140-280 2012. 2015. kkv 
beszállító

A konstrukció keretében természettudományos laborok korszer sítése valósul meg, amelyek korszer  eszközök és módszerek segítségével valamint a labor m ködtetéséhez szükséges humáner forrás felkészítésével és 
alkalmazásával támogatják a természettudományos oktatás megújítását.
Kistérségenként 1-3 projekt támogatható (a kistérségben található közoktatási intzémények és diákok számától függ en), amennyiben van jelenleg a kistérségben természettudományos laboratóriummal rendelkez  középiskola.

utód 3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
közoktatási intézmények fenntatói önállóan 
vagy konzorciumi formában

0,00 4,00 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 5,0% 10,00 300,00 100% 167-
5020

2011. II. 
félév 2015. kkv 

beszállító

A kompetencia alapú, befogadó oktatás megteremtésének támogatása:
1. A kulcskompetenciák és a tárgyi tudás fejlesztését támogató, újszer  tanulásszervezési eljárások bevezetése, modern pedagógiai módszertan alkalmazása; az újszer  tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási 
programok, taneszközök bevezetése és adaptációja; elterjesztése;
2. Az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést el térbe helyez  módszertani megújulás támogatása;
3. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése;
4. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése és továbbképzése fentiek intézményi implementációjára, 
5. Regionális, kistérségi, települési – intézményközi – együttm ködések kialakítása a TÁMOP 3.2.2-vel együttm ködve els sorban a területi, intézmények közötti egyenl tlenségek csökkentése érdekében;
6. A hátrányos helyzet  gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igény  gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való befogadását el segít  programok intézményi alkalmazása II. intézményirányítás fejlesztése, 
szervezetfejlesztés;
7. Az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének innovációja, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival; 
8. Új oktatásszervezési formák bevezetése; egészségtudatos és mozgásfejleszt  stratégiájának összehangolása az azt szolgáló kompetenciák fejlesztésével;
9. Az intézmény min ségirányításának fejlesztése, önértékelési folyamatok; 
10. A pedagógusok teljesítményértékelési folyamatának kialakítása, fejlesztése; 
11. Az intézmény szerepvállalásának b vítése.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére.

utód 3.1.5
Pedagógus képzés, 
továbbképzés

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
közoktatási intézmények fenntartói önállóan 
vagy konzorciumi formában

0,00 2,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16,02 5,0% 5,00 100,00 100% 160-
3200 2011. I. félév 2013. kkv 

beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 
Továbbá az eljárásrend tisztázása szükséges a 
meghirdetéshez, mivel megfontolandó a hatályos 
eljárásrendi lépéseket követ en esetlegesen kiemelt 
formában történ  indítása.

utód 3.1.6
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény egyfordulós

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
közoktatási intézmények

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 30,0% 20,00 60,00 100% 33-100 2012. 2015. kkv 
beszállító

A konstrukció keretében sor kerül:
- gyógypedagógiai intézmények támogatására a m ködési és szakmai min ség megújulása érdekében;
- az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények támogatására az együttnevelést támogató szolgáltatások min ségi megújítása, b vítése érdekében;
- gyógypedagógiai intézmények támogatására Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váláshoz.

utód 3.1.7
Refrencia intézmények 
országos hálózatának 
kialakítása és felkészítése

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
közoktatási intézmények fenntatói

0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 2,80 25,0% 2,00 6,00 100% 700-900 2012. 2015. kkv 
beszállító

Jelen pályázatban a TÁMOP-3.1.1 21. századi közoktatás c. kiemelt projekt és a TÁMOP-3.2.2. Területi együttm ködések, társulások, hálózati tanulás c. pályázat regionális nyerteseinek az együttm ködésével lefolytatott referencia-
intézményi el /min sítési eljáráson sikeresen teljesít  intézményeknek a min sítési eljárás záródokumentumaként készült intézményi fejlesztési tervükben meghatározott és megfogalmazott, a
 referencia-intézményi m ködésükhöz szükséges fejlesztési tevékenységei támogathatóak, valamint a referencia-intézményi m ködéshez szükséges eszközök szerezhet ek be.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére.

utód 3.1.8
Átfogó min ségfejlesztés a 
közoktatásban 2. ütem kiemelt nonprofit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 0,00 0,235 0,765 0,00 0,00 1,00 5,0% 1 000,00 1 000,00 100% 1 2012. 2015. kkv 

beszállító

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

utód 3.1.9
Diagnosztikus mérések 
fejlesztése egyfordulós nonprofit szervezet államháztartáson belül 

nonprofit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,17 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 5,0% 740,00 740,00 100% 1 2011. I. félév 2013. kkv 
beszállító

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

A konstrukció elindításának feltétele: Az eljárásrend 
tisztázása szükséges a meghirdetéshez, mivel 
megfontolandó a hatályos eljárásrendi lépéseket 
követ en esetlegesen kiemelt formában történ
indítása.

új 3.1.10
Helyi oktatásirányítás 
fejlesztése

egyfordulós / 
automatikus

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
Közoktatási intézmények fenntartói

0,00 0,00 0,00 0,36 2,64 0,00 0,00 3,00 5,0% 20,00 50,00 100% 60-150 2012. 2015. kkv 
beszállító Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási rendszer hatékonyságának javítását célzó fejlesztések támogatása.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére.

új 3.1.11 Óvodafejlesztés

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
közoktatási intézmények fenntartói önállóan 
vagy konzorciumi formában

0,00 0,00 0,00 0,92 3,98 0,00 0,00 4,90 28,0% 5,00 40,00 100% 122-980 2012. 2013. kkv 
beszállító

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

A konstrukció indításának feltételei: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. A 
TAMOP 614-t l való lehatárolás, különös tekintettel az 
állapotfelmérésre.

utód 3.2.1

Közoktatási intézmények 
szerepb vítése, újszer
intézményi együttm ködések 
kialakítása (tanulást segít
támogató formák bevezetése)

Egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül 
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 
Közoktatási intézmények fenntartói, kulturális 
(közm vel dési, közgy jteményi és 
m vészeti) intézmények vagy fenntartóik, 
alapító okiratuk szerint m vészeti, kulturáli

0,00 0,41 18,23 0,00 0,00 0,00 0,00 18,64 5,4% 5,00 100,00 100% 170-
3416

2011. II. 
félév 2013. kkv 

beszállító

Támogatható tevékenységek:
1. Hagyományostól eltér  tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli segít  tevékenységek és tanulási lehet ségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.
2. A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai módszerekkel, portfólió jelleg  tananyagok biztosításával a tanulók egyéni sikerességét megalapozó programok támogatása.
3. Közösségi kapcsolatépít  programok támogatása.
4. Intézményi együttm ködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli, nemzetközi együttm ködések, folyamatok, testvériskolai programok).
5. Aktív állampolgárság, önkéntesség er sítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.
6. Alap- és középfokú oktatási intézmények újszer  tanulási együttm ködése m szaki és természettudományokat oktató fels oktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, szakmai és civil szervezetekkel.
7. Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejl désre, egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés támogatása.
8. Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos m ködését, az er szak megel zését, intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása (személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása) .
9. Egészségre és mozgás-gazdag életmódra nevelés.
10. A kulturális intézményeknél meglév  adottságokra, felkészültségre, gy jteményekre épül , az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszked  kompetenciafejleszt  pedagógiai (múzeumpedagógiai,
 drámapedagógiai stb) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok tervezése; valamint a meglév  illetve a pályázat keretében tovább- és kifejlesztett tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.

A konstrukció indításának feltételei: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 
Lehatárolás a 3.1.4 konstrukcióegészségre és 
mozgásgazdag életmódra nevelésre vonatkozó 
tevékenységeit l.

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Megjegyzés Átjárhat
óság (%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támog
atandó 
projekt

ek 
terveze

tt 

Konstrukci
ó tervezett 

indítása 
(év/negyed-

fél év)

TÁMOP 3. prioritás A min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Konstrukci
ó tervezett 

zárása 
(év/(negye
d-fél év)

Konstrukc
ió kkv 

érintettsé
ge (kkv 

kedvezmé
nyezett/kk

Támogatható tevékenységekKedvezményezettek köre

El zet
es 

támog
atási 

igénny
el 

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet
kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konsrukci
ó státusza 

(új vs. 
utód)



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2011.évi6.szám
747

Támog
atás 
mérték
e (%)

2011 
KMR

2011 
KONV

2012 
KMR

2012 
KONV

2013 
KMR

2013 
KONV Min. Max. Max.

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Megjegyzés Átjárhat
óság (%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támog
atandó 
projekt

ek 
terveze

tt 

Konstrukci
ó tervezett 

indítása 
(év/negyed-

fél év)

TÁMOP 3. prioritás A min ségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Konstrukci
ó tervezett 

zárása 
(év/(negye
d-fél év)

Konstrukc
ió kkv 

érintettsé
ge (kkv 

kedvezmé
nyezett/kk

Támogatható tevékenységekKedvezményezettek köre

El zet
es 

támog
atási 

igénny
el 

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet
kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Konsrukci
ó státusza 

(új vs. 
utód)

utód 3.2.2
Területi együttm ködések, 
társulások, hálózati tanulás egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül                 
7. non-profit államháztartáson kívül    
Pedagógiai szakmai szolgáltató 
tevékenységet ellátó, OKM azonosítóval 
rendelkez , régióban székhellyel vagy 
telephellyel re

0,00 0,68 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 5,0% 250,00 600,00 100% 7 2011. I. félév 2013. kkv 
beszállító

Támogatható tevékenységek:
1. Felmerül  régiós szükségletek és igények alapján regionális projektszervezet m ködtetése.
2. A regionális hálózat folyamatos építése, b vítése, a hálózati tanulás módszereinek, formáinak gazdagítása, hatékonyságának növelése. A regionális hálózat tevékenységeinek folyamatos önértékelése, küls  értékelése.
3. A központi programmal, fejlesztéskoordinációval való folyamatos kapcsolattartás.
4. Szakmai fejleszt  tevékenység összehangolása a régió fejlesztési tervével.
5. A régió közoktatási intézményeivel  való kapcsolattartás,  innovációs tevékenységük, pályázati programjaik megvalósításának segítése.
6. A pályázati programok megvalósítását segít , javaslattev  döntésel készít  szervezet m ködtetése a hálózat f  szerepl inek bevonásával.
7. A referencia iskolák szolgáltató tevékenységének összehangolása, szakmai tevékenységük folyamatos követése és értékelése a kiemelt programmal együttm ködve  kiegészít  felkészítés és szolgáltatások nyújtása, a „referencia-
hellyé” válás feltételrendszerének kialakítása az új belép  intézményeknél, hálózatba illesztése és m ködtetése, a referencia-intézmények pedagógusképzési gyakorlóhellyé válására pilot programok indítása.
8. Hálózati együttm ködés kialakítása a közoktatási intézmények és a részükre szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek között.
9. A hátrányos helyzet  térségekben lév , illetve az országos kompetencia-mérés átlagától elmaradó teljesítményt felmutató közoktatási intézmények számára kistérségi szint  szakmai m helymunkák 
kialakítása az esélykiegyenlítés, felzárkózás, korai iskolaelhagyás témakörében.

A konstrukció elindításának feltétele: Az eljárásrend 
tisztázása szükséges a meghirdetéshez, mivel 
megfontolandó a hatályos eljárásrendi lépéseket 
követ en esetlegesen kiemelt formában történ
indítása.

utód 3.2.3.

„Épít  közösségek” - A) 
közm vel dési intézmények a 
kreatív iparral kapcsolatos 
alapkom-petenciák fejlesztését 
el segít  új tanulási formák 
szolgálatában 3. ütem

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül                 
7. non-profit államháztartáson kívül                  
Konkrétan: Közm vel dési intézmények (az 
1997. évi CXL törvény szerint) – 

0,00 0,00 0,70 0,00 0,80 0,00 0,00 1,50 10,0% 5,00 30,00 100% 80-100

1. ütemben: 
2011. I. félév
2. ütemben: 

2012. II. 
félév 

2014. kkv 
beszállító

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó, iskolarendszeren kívüli, a kreatív ipar fejlesztését és befogadását el segít  kompetenciafejleszt  programok támogatása, bevezetése. További kreatív képességet fejleszt  alkotó közösségek, 
környezeti nevelést, valamint közösségi kapcsolatépít  programok támogatása, helyi megtartó képességet el segít  formális és non-formális tanulási alkalmak lebonyolítása, közm vel dési intézményekben és a velük 
együttm ködési megállapodást köt  muzeális intézményekben, alkotóházakban. 

A konstrukció indításának feltétele a EB 2007. XII. 7-
én érkezett észrevételeinek beépítése. ÚSZT-hez 
kapcsolódik.A konstrukció 2 ütemben jelenik meg.

új 3.2.3.

„Épít  közösségek” - B) A 
korszer , többfunkciós 
(multifunkcionális) 
közm vel dési fejlesztéseket 
szolgáló közösségi programok, 
együttm ködések, új tanulási 
formák kialakulásának 
el segítése 

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül                 
7. non-profit államháztartáson kívül                  
Konkrétan: Az Agóra, Agóra Pólus és az 
ÚMVP IKSZT programjának  keretében

0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,0% 5,00 30,00 100% 20-50   2012. II. 
félév 2014. kkv 

beszállító

B. A közm vel dési intézmények m ködési módjának korszer sítését szolgáló és a multifunkcionalitás hozzáadott értéket maximalizáló lehet ségeit kiaknázó, valamint a komplex intézmények sikeres használatba vételét, a helyi 
társadalomba történ  beágyazódását el segít  programok, továbbá a közm vel dési fejlesztéseket szolgáló közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási formák elterjedését szolgáló tevékenységek.  
ERFA típusú támogatható tevékenységek nem támogathatóak.
A támogatás feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatott programokon való részvételt ingyenesen biztosítja a célcsoport számára.

A konstrukció indításának feltétele a EB 2007. XII. 7-
én érkezett észrevételeinek beépítése. 323/A 2. 

ütemével együtt indítandó, azonos felhívásban külön 
komponensenként szerepeltetve. 

utód 3.2.4

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

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül                 
7. non-profit államháztartáson kívül                  
Konkrétan: A nyilvános könyvtárak jegyzékén 
szerepl  könyvtárak (64/1999.(

0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 10,0% 10,00 50,00 100% 25-50 A) 2011. II. 
félév  2014. kkv 

beszállító

Különböz  olvasói csoportok, valamint a közoktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
- távoli elérés , esetenként 24 órán keresztül elérhet  online szolgáltatások megvalósítása, 
- az egységes országos lel hely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése,
- kulturális, közoktatási, közhasznú és helyi digitális tartalmak megjelenítése és szolgáltatása, 
- komplex, interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása els sorban a formális oktatásban résztvev  csoportok igényeinek megfelel en, a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mér  módszerek alkalmazása a könyvtári 
min ségfejlesztés program keretében kidolgozott teljesítmény-mutatókkal, 
- a könyvtárhasználók, kiemelten a közoktatásban részt vev k digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére irányuló helyszíni és online programok, 
- az olvasáskultúrát fejleszt  programok, kampányok kialakítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, 
- iskolai órák a könyvtárban 
- könyvtárosok továbbképzése a szolgáltatásfejlesztésekhez kapcsolódóan. 

ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához köt d  kislépték  infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb szükséges m szaki feltételek kialakítása). 

utód 3.2.4.

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

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül 
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: nemzeti könyvtár, 
ODR könyvtárak

0,00 0,10 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 10,0% 50,00 200,00 100% 2-10 B) 2011. II. 
félév 2014. kkv 

beszállító

Különböz  olvasói csoportok, valamint az oktatás igényeihez alkalmazkodó szolgáltatásfejlesztési tevékenységek:
 - országos elektronikus szolgáltatások b vítése; 
 - országos olvasásnépszer sít  és -fejleszt  kampány.

ERFA típusú támogatható tevékenységek: szorosan a projekt megvalósításához köt d  kislépték  infrastrukturális fejlesztések (építés, eszközbeszerzés, IKT és egyéb szükséges m szaki feltételek kialakítása). 

A konstrukció indításának feltétele a EB 2007. XII. 7-
én érkezett észrevételeinek beépítése. 

utód 3.2.8.

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

automatikus

6. non-profit államháztartáson belül                 
7. non-profit államháztartáson kívül                  
Konkrétan: Az 1997. évi CXL tv. szerinti 
m ködési engedéllyel rendelkez  muze

0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,55 10,0% 5,00 20,00 100% 30 - 110 2012. I. félév 2014. kkv 
beszállító

a) Múzeumok és iskolák partnersége
A múzeumi gy jteményeken alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszked , a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra irányuló múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása a múzeumi 
gy jtemények jellegéhez igazodva. 
A kedvezményezett múzeumok bonyolításában – pedagógusokból és múzeumi szakemberekb l álló munkacsoportok közrem ködésével – a múzeumi gy jteményen alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez szervesen illeszked
múzeumpedagógiai programsorozatok tervezése és megvalósítása. A pályázati keretösszeg azokat a muzeális intézményeket támogatja, amelyek együttm ködési és partnerségi megállapodást kötnek a régiójukban lév  oktatási 
intézményekkel. Ebben a megállapodásban azt vállalják, hogy a kialakítandó pedagógusokból és múzeumi szakemberekb l álló munkacsoport által kidolgozott – a tantervhez illeszked  min ségi, a múzeumi gy jteményen alapuló – 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészítik ki és b vítik a diákok ismereteit, tudását az élményszer  tanulás jegyében. A múzeum a pályázati keretb l finanszírozza a korosztályokra lebontott és a csoportok speciális igényeire 
alapozott 
foglalkozássorozatok kidolgozását és projektek kapcsán felmerült költségeket, és a projektek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó kismérték  infrastruktúra fejlesztéseket (átalakítás, bútorzat, IKT,
 egyéb m szaki eszközbeszerzés). Azok a fejlesztések támogathatóak, amelyek az iskola és múzeum közötti együttm ködési megállapodáson alapulnak, s a MOKK képzési programjában részt vett 
múzeumpedagógusok és/vagy pedagógusok közrem ködésével valósulnak meg, figyelemmel a központi elméleti képzés gyakorlati alkalmazásának fontosságára.                                                                                                              
 b) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért 
 Az élethossziglani tanulás jegyében, az éves kiállítási tervhez és a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programcsomagok, korosztályokra lebontott, és a csoportok speciális igényeire alapozott foglalkozássorozatok 
kidolgozása és megvalósítása a múzeumi gy jtemények jellegéhez igazodva. 

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

A múzeumpedagógiai gyakorlat bevezetése során 
törekedni kell a 3.2.8. A) komponensben elért 

eredmények folyamatos becsatornázására 

új 3.2.12.

Kulturális szakemberek 
továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés 
érdekében

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
Konkrétan: az I/2000. (I.14.) NKÖM rendelet 
hatálya alá tartozó kulturális intézmények 
vagy fenntartóik

0,00 0,41 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 15,0% 5,00 30,00 100% 60-120 2011. I. félév 2013. kkv 
beszállító

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

utód 3.3.1
Esélyegyenl ség és Integráció 
III. szakasz kiemelt nonprofit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 2,30 2,64 3,0% 2 644,00 2 644,00 100% 1 2012. I. félév 2014. II félév kkv 

beszállító

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

A konstrukció elindításának feltétele: A TAMOP 331 II. 
ütem lezárása. Az audit lezárásáig az érintett 
konstrukciók indíthatóságának általános feltétele, 
hogy az audit várható megállapításait a tervezési 
felhívás és a projektterv figyelembe vegye. Az audit 
lezárását követ en a fejlesztések forrásának 
biztosításhatóságát ismételten át kell tekinteni.

új 3.3.8

Közoktatási intézmények 
esélyegyenl ségi alapú 
fejlesztéseinek támogatása egyfordulós 

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,48 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 12,0% 15,00 100,00 100% 40-250 2011. II. 

félév
2014. II. 

félév 
kkv 

beszállító

Közoktatási intézmények befogadó, min ségi oktatás érdekében  végzett fejlesztése érdekében a leszakadó társadalmi rétegek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását el segít  programok intézményi alkalmazása, az 
iskolai szegregációt felszámoló szervezeti és pedagógiai modellek gy jtése, adaptálása és terjesztése, a szakmai felkészülést szolgáló pedagógus-továbbképzéseken való részvétel.
Befogadó iskolai környezet kialakítása. A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók sikeres integrációja érdekében: integrációt támogató módszertan adaptációja, intézményi pedagógiai program 
átdolgozása, fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
A halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek korai (3 éves kortól történ ), szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megsz ntetésének el segítése. 
Intézményi együttm ködések és intézményi esélyegyenl ségi szolgáltatások fejlesztése.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 

új 3.3.9.

A halmozottan hátrányos 
helyzet  tanulók iskolai 
lemorzsolódását csökkent
intézkedések támogatása

egyfordulós 
nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,84 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67 10,0% 20,00 50,00 100% 150-400 2011. I. félév 2014 II. 

negyedév nincs kkv

A lemorzsolódás és kirekeszt dés megel zését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex tanuló követ -támogató folyamatok kialakítása, az átmeneteket (óvoda-iskola, iskola-középiskola) segít  programok 
bevezetése. 
Érzékenyít , felkészít  tréningek, programok kialakítása.
A gyermekek sikeres integrációját és iskolakezdését támogató szolgáltatások megszervezése (pl. egyéni fejlesztés, csoportos felkészítés, iskola utáni programok, mentorok, esélyegyenl ségi szakért k alkalmazása stb.) Az egyéni 
és csoportos mentorálás, fejlesztés támogatása.
Tanoda típusú programok támogatása, fejlesztése, továbbfejlesztése.
A halmozottan hátrányos helyzet  és tehetséges diákok középiskolai sikerességét, fels fokú tanulmányokra való eredményes felkészítését célzó programok támogatása.
A pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 

új 3.3.10

Alternatív tanulási útvonalak 
támogatása a hátrányos 
helyzet , formális 
iskolarendszerb l 
lemorzsolódott fiatal feln ttek 
számára

egyfordulós 
nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,63 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 10,0% 20,00 50,00 100% 30-50 201.2 I. félév 2014. II. 

félév
kkv 

beszállító

Az oktatási rendszerb l id  el tt kimaradt fiatalok iskolarendszer  képzésbe való visszavezetéséhez rugalmas, egyénre szabott tanulási utak támogatása, valamint foglalkoztatás-kompatibilis lehet ségek megteremtése.
A korai iskolaelhagyók, az alacsony végzettséggel vagy képzettséggel nem rendelkez k számára alkalmazható tudás elsajátításának segítése, hatékony tanulási módszerek és lehet ségek elérhet vé tétele.
A konstrukció keretében a képzés mellett a célcsoport szakmai gyakorlatot szerez.
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új 3.3.11

Esélyegyenl ségi elv
min ségi oktatás, valamint az 
egész életen át tartó tanulás 
támogatása a az LHH 
kistérségekben

LHH eljárás nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,00 18,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18,14 12,8% 50,00 200,00 100% 90-361 2011. II. 

félév 2014. kkv 
beszállító

Pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások min ségi fejlesztése annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzet  kistérségekben is rendelkezésre álljon megfelel  min ség  közoktatási alapszolgáltatás.
A társadalmi felzárkózást segít  pedagógiai módszerek (köztük: integrációs pedagógiai rendszer) alkalmazásának, adaptációjának támogatása.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. A 
konstrukció elindításának további feltétele: Az 
eljárásrend tisztázása szükséges a meghirdetéshez, 
mivel megfontolandó a hatályos eljárásrendi 
lépéseket követ en esetlegesen kiemelt formában 
történ  indítása.

utód 3.4.1.
Nemzetiségi és migráns 
tanulók nevelésének és 
oktatásának támogatása 

egyfordulós

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Közoktatási intézmények fenntartó, 
fels oktatási intézmények,alapítvány, civil 
szervezet, valamint azok konzorciumai. A 
migráns komponens 5. tevékenysége 
esetében közm v

0,00 0,20 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 10,0% „A”  53 „B” 
10 

„A”  115 
„B” 21 100%

"A”: 7 – 
15
„B”: 20 – 
40

2011. II. 
félév 2013. kkv 

beszállító

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

utód 3.4.2
Sajátos nevelési igény
gyerekek integrációja egyfordulós

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Speciális célú (nem többségi) közoktatási 
intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, 
szakért i bizottságok

0,00 0,61 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 30,0% 10,00 30,00 100% 30-100 2011. II. 
félév 2013. kkv 

beszállító

Támogatható tevékenységek:
1. Az ellátórendszerben dolgozó szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, sportszakemberek, pszichológusok, szociális és egészségügyi területen dolgozó, az SNI gyerekek ellátásába bekapcsolódó 
szakemberek – felkészítésének, szemléletformálásának támogatása.
2. Jó gyakorlatok adaptációjának, gyakorlati bevezetésének támogatása.
3. Intézmények közötti együttm ködések, horizontális tanulási formák támogatása.
4. Az együttm ködést és az együttnevelést támogató szakért i szolgáltatások és egyéni szakért i támogatások igénybevétele.
5. Az egyéni tanulási igényekhez, és lehet ségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formák kínálatának elterjesztése.
6. A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése gyógypedagógus közrem ködésével.
7. Az intézmények korszer  diagnosztikai és fejleszt  eszközökkel ellátása.
8. Fogyatékosság típusának megfelel  (pl.: a sport+mozgásterápiához szükséges) infrastrukturális fejlesztések (Kötelez en a 30%-os ERFA keresztfinanszírozás terhére).

utód 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül
nevelési-oktatási intézmények, többcélú 
intézmények, a muzeális intézményekr l, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. 
törvény 74. § 

0,00 0,29 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 10,0% 5,00 20,00 100% 60 – 240 2011. I. félév 2013. kkv 
beszállító

Támogatható tevékenységek:
1. Pedagógusok tehetségfelismeréssel és gondozással kapcsolatos továbbképzése.
2. Tehetségazonosítást, - felismerést és tehetségsegítést lehet vé tev  programok szervezése, megvalósítása.
3. Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetését).
4. Tanítási szünetre szervezett, valamint a tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó, többek között  diák- és szabadid sport programok.
5. Tehetségsegít  együttm ködések kialakítása, térségi hálózatba szervez désük el segítése.
6. Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása (iskolai, egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni, vagy csapat; területi internetes/levelez s és személyes megjelenés  egyéni, vagy csapat).
7. A versenyeken kiemelked  eredményeket elér k (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épül  tehetségsegít  programokba.

A konstrukció indításának feltétele: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 

utód 3.4.4.

Országos tehetségsegít
hálózat létrehozása (Magyar 
Géniusz Integrált 
Tehetségsegít  Program) „B” 
komponens

egyfordulós / 
automatikus 
vagy közvetett 
támogatás

nonprofit szervezet államháztartáson belül
nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Civil szervezetek, egyházi szervezetek, 
települési önkormányzatok, közoktatási 
intézmények és fenntartóik, közm vel dési 
intézmények és fenntartóik, közgy jteményi 
intéz

0,00 0,33 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 10,0% 3,00 10,00 100% 150 - 
500 2011. I. félév 2013. kkv 

beszállító

Támogatható tevékenységek:
1. Meglév  tehetségsegít  kezdeményezések m ködési feltételrendszerének javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása.
2. A legkiválóbb tehetséggondozó programok elterjesztése, új tehetséggondozó programok indítása.
3. Tehetségsegít  szervezetek hálózatképzése, ideértve a sportban tehetséges és eredményes tanulók támogatását, megvalósítva az EU prioritást, az un. kett s karrier segítését: a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport 
összeegyeztetését.
4. Tehetséges fiatalok önszervez désének kibontakoztatása.

A konstrukció indításának feltételei: A támogatásokat 
kezel  intézményrendszer kapacitásb vítése és 
alkalmassá tétele a rendkívül nagy számú támogatási 
jogviszony létrehozására és nyomonkövetésére. 

1. Prioritás 0,00 14,89 138,23 2,59 26,96 0,34 2,30 185,31Összesen:
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015
oktató

f output 0,00 6 000,00

IT rendszer,
darab output 20,00 35,00

projekt,
darab output 0,00 260,00

együttm ködés
darab output 0,00 70,00

tananyag
darab output 0,00 500,00

szabadalmi/ 
oltalmi kérelem

darab eredmény 0,00 10,00

cikkek száma / év
darab eredmény 2006: 

100% 120%

f eredmény 5,80 6,50

Az OP indikátorok és célértékei felülvizsgálat alatt állnak. 

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 0,00 0,00 KMR
0,00 62,03 0,00 KONV
0,00 62,03 0,00 Összesen

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
15,00 5,20 1,30 0,00 0,00 21,50 KMR
48,00 9,60 45,00 22,70 0,00 125,30 KONV
63,00 14,80 46,30 22,70 0,00 146,80 Összesen

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás az Európai Fels oktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozáshoz, a fels oktatás versenyképességéhez, a bolognai
szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és
szolgáltatásfejlesztést célozza meg: fels oktatás és a munkaer piac kapcsolatának er sítése, intézményirányítás hatékonyságának
növelése, kutatás-fejlesztési kapacitások b vítése, m szaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztése.

Indikátor megnevezése
Indikátor 

mérték-egysége
Indikátor 

típusa Bázisérték

A prioritás keretében támogatott képzési programokban
képzett/átképzett fels oktatási oktatók száma

A prioritás keretében a fels oktatási intézményekben bevezetetett
illetve továbbfejlesztett vezet i információs rendszerek száma.

A prioritás keretében támogatott - K+F projektek száma

A prioritás által támogatott projektek keretében kialakított komplex
kutatási szervez dések, együttm ködések száma

A prioritás eredményeképpen kifejlesztett új Bologna-konform
tananyagok száma

A prioritás keretében támogatott projektek eredményeként
benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek
(szabadalmak, oltalmak) száma (Benyújtások száma

A prioritás keretében támogatott projektek révén elért
szakfolyóiratokban megjelen cikkek éves számának növekedése,
amelyeknek szerz i hazai fels oktatási intézmények kutató
hallgatói, oktatói, kutatói illetve velük együttm köd
kutatóintézetek kutatói

M szaki, természettudományi, matematikai, informatikai
diplomával rendelkez k 1000 f re jutó száma a 20-29 éves
korosztályban

62,03

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

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

Összesen
0,00

62,03
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TÁMOP 4. prioritás: A fels oktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max.

4.1.1 B

Speciális mentori, koordinátori és
tanácsadói, valamint
tréningszolgáltatások fejlesztése
a fels oktatási intézmények és a
civil szféra partnerségében

5,7% 5 400 95% 30 2012. I. negyedév 2012. II. negyedév beszállító

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

4.1.1 C

Regionális fels oktatási 
együttm ködés támogatása, 
vidéki fels oktatási integráció 

el segítése

0,0% 1 000,00 2 000,00 95% 3-5 2011. II.
negyedév

2011. IV.
negyedév beszállító

1) Szervezeti átalakítás, szervezetfejlesztés
- regionális illetve ágazati együttm ködéshez kapcsolódó szervezetátvilágítás, 
- fels oktatási intézmények integráció felülvizsgálata, együttm ködési és integrációs lehet ségek azonosítása
- az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódó képzési és kutatási feltételek intézményi oldalának fejlesztése, a 
gazdaság által igényelt szakemberképzés fejlesztése
- szervezetfejlesztés (intézményi és együttm ködési stratégia ill. szervezeti-m ködési koncepció kialakítása, szervezeti 
struktúra átalakítása, költségracionalizálás)
- irányítás összehangolása, korszer sítése (IT rendszerek összehangolása, fejlesztése, kontrolling és 
teljesítménymenedzsment rendszerek átalakítása)
- párhuzamos oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységek, kapacitások optimalizálása, er források kihasználtságának 
javítása 
- képzésfejlesztés, képzések összehangolása, közös akkreditációs eljárások kezdeményezése
- intézményközi kutatás-fejlesztési koncepció kialakítása
- intézményközi kommunikációs stratégia és tevékenységek kialakítása
- megrendelés központúság kialakítása (elszámoltathatóság, társadalmi- gazdasági hasznosulás követelménye)
- integrációs folyamat járulékos tevékenységei
- kapcsolódó képzések, tréningek, képz k képzése, intézményi humáner forrás fejlesztése
2) Hálózatfejlesztés fels oktatási intézmények között
 - teljes kör  vonzáskörzet elemzés, intézmények képzési és kutatási vonzáskörzeteinek összehangolása
 és optimalizálása
 - regionális, szomszédos régiók közötti és határon átnyúló együttm ködések kialakítása annak érdekében,
 hogy összehangolt, egységes szolgáltatási portfólióval koncentrált képzési-kutatási szolgáltatásokat
 tudjanak nyújtani a formális szövetséget létrehozó / integrációban részt vev  intézmények
- ágazati (képzési ág, tudományterületek, iparág) szerinti együttm ködések kialakítása
 az Új Széchenyi Terv kiemelt húzóágazatihoz kapcsolódóan
- határon átnyúló, nemzetközi kapcsolatok kialakítása

utód 4.1.2.

Tartalomfejlesztés, képz k 
képzése, különös tekintettel a 

matematikai, 
természettudományi, m szaki és 
informatikai, valamint pedagógiai 

képzésekre és azok 
fejlesztésére

egyfordulós

2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, 
állam által elismert fels oktatási intézmények.
Fels oktatási intézményekkel – együttm ködési megállapodás 
alapján – együttm köd  non-profit szervezetek, amelyek 
alapító dokumentumában a pályázat

0,00 0,00 0,00 0,00 7,54 0,00 0,00 7,54 0,0% 50,00 600,00 95% 15 2012. I.
negyedév

2012. I.
negyedév beszállító

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

utód 4.2.2.

Nemzetközi közrem ködéssel 
megvalósuló alap- és célzott 

alapkutatási projektek 
támogatása

egyfordulós

F pályázóként:
A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt államilag elismert fels oktatási 
intézmények, valamint diákotthon fenntartók
Konzorciumi partnerként:
költségvetési illetve non-profit kutatóintézetek, MTA i

0,00 0,00 0,00 0,00 27,16 0,00 0,00 27,16 7,7% 150,00 900,00 95% 45

1. meghirdetés: 
2011. IV. 
negyedév

2. meghirdetés: 
2012. IV. 
negyedév

1. meghirdetés: 
2011. IV. 
negyedév

2. meghirdetés: 
2012. IV. 
negyedév

beszállító

Els sorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek b vítik a fels oktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, 
illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén.
1) Kutatás–fejlesztés megvalósításához szükséges humáner forrás és szolgáltatás finanszírozása
2) Kutatás–fejlesztési, valamint innovációs együttm ködések kialakításának támogatása
3) A kutatás–fejlesztési, valamint az innovációs tevékenységek támogatása
(Eszközbeszerzés az ERFA keresztfinanszírozás terhére, csak a fels oktatási intézményben abban az esetben, ha TIOP 
1.3.1 nem támogatta.)

utód 4.2.3. Tudományos eredmények 
elismerése és disszeminációja egyfordulós

F pályázóként 
A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt (államilag elismert) fels oktatási 
intézmények, valamint velük együttm köd  szervezetek, 
amelyeknek alapító okiratában a tudomány népszer sítése 
illetve a tu

0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 3,69 0,8% 20,00 150,00 95% 40 2011. III. 
negyedév 2011.III. negedév beszállító

1) Egyes fels oktatási intézményben jelen lév  új tudományos eredmények és tevékenységek népszer sítése
2) Önszervez d  és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása
3) Tájékoztatás, nyilvánosság
4) ERFA típusú támogatható tevékenységek:eszközbeszerzés; oktatási segédanyag és segédeszköz beszerzés; 
szoftverbeszerzés

utód 4.2.4. Nemzeti Kiválóság Program1 kiemelt Hallgatói illetve kutatói személyi támogatás biztosítására 
jogosult szervezet , önállóan vagy konzorciumban 0,00 0,00 0,00 0,00 17,18 0,00 0,00 17,18 1,0% 2 000,00 17 180,00 100% 1-3 2012.II. negyedév 2012.II. negyedév beszállító

Kiemelked  kutatási teljesítménnel rendelkez  hallhgatók, oktatók, kutatók személyi támogatása a kutatói életpálya minden 
szakaszában.
Feltétel: A végs  kedvezményezetteknek részt kell vennie egy a fels oktatási, vagy ahhoz kapcsolódó intézményben zajló 
tudományos kutatásban, és a támogatás tudományos eredménnyel zárul (publikáció). 
A személyi támogatási rendszer m ködtetéséhez szükséges szakmai tevékenységek és humáner forrásfejlesztés, 
projektmenedzsment; szakmai fejlesztés (informatikai fejlesztések, tanácsadási tevékenységek kutatások, szakmai 
programok, disszemináció, rendezvényszervezés, kiadványok, továbbképzés) támogatása
ERFA típusú támogatható tevékenységek: projektiroda beszerzése/bérlése felszerelése; eszközbeszerzés; 
szoftverbeszerzés

TÁMOP 4. Prioritás 0,00 0,00 0,00 0,00 62,03 0,00 0,00 62,03 0,0% 5,00 17 180,00 100% 130

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukci
ó kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztá
s eljárása

Kedvezményezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Átjárhatóság
(%)

Támogatás 
összege (MFt)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 

utód egyfordulós
2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt, 
állam által elismert fels oktatási intézmények, konzorciumaik, 

valamint non profit szervezetek
0,00 0,00 0,00 6,46

Összesen:

0,00 0,00 0,00 6,46
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TÁMOP 5. Prioritás Társadalmi befogadás, részvétel er sítése

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

f output 30 000

f output 6 000

f output 5 000

f output 80 000

f eredmény 5 400

f eredmény 10 000

f eredmény 4 000

f eredmény 200

f eredmény 0,50%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,61 2,17 0,54 KMR
46,68 22,29 7,47 KONVERGENCIA
49,29 24,46 8,01 ÖSSZESEN

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): max: 15. %. 13,34% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):               6,51% ( Prioritás szint  átlag a 11-13-as id szakra

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
5,12 0,77 3,50 0,91 0,14 10,44 KMR
35,68 7,13 59,02 7,64 2,66 112,12 KONV
40,80 7,89 62,52 8,55 2,80 122,56 Összesen

Prioritás rövid tartalma

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

A prioritás intézkedéseinek a célja, hogy (1) lehet séget teremtsenek a leghátrányosabb helyzet
térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására; (2) mérsékeljék a szegénységet, 
különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermel désének és 
„átörökítésének” megel zéséhez; (3) segítsék a társadalom hátrányos helyzet  tagjainak társadalmi és 
munkaer -piaci integrációját; (4) mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, 
és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi szinteken; növeljék a 
szolgáltatások átláthatóságát, min ségét, megvalósítsák a rendszerszer  m ködés és a modernizáció 
feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális 
ágazat információs hátrányait, és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; 
(5) a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az 
alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; (6) fejlesszék a komplex 
és elemi rehabilitációt valamint az egyenl  esély  hozzáférés (egyetemes tervezés) módszertanának me
info-kommunikációs akadálymentesítést szolgáló szakmai tudáshátteret és szolgáltatásokat; 
(7) támogassák az önszervez dést, a civil társadalmat a bizalom, az együttm ködés, a társadalmi 
részvétel és a szolidaritás er södése, az önkéntesség elterjesztése, az el ítéletek csökkentése 
érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felel sséget 
vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában; (8) er sítsék a társadalmi kohéziót 
b nmegel zési és helyi kezdeményezésekkel, illetve b nmegel zési és reintegrációs programok 
módszertani megalapozásával.

ESZA által támogatott rehabilitációs 
programokból pozitív eredménnyel kikerül k 

száma

A prioritás eredményeképpen a nonprofit 
szervezetek között és helyi önkormányzatok 

között kialakult hálózatok száma

A prioritás keretében a munkaer -piaci aktivitás 
és foglalkoztathatóság er sítését támogató 

szociális szolgáltatásokban részesül  hátrányos 
helyzet  emberek (hajléktalan, szenvedélybeteg, 

inaktív, stb. ) száma

A prioritás keretében képzési, oktatási 
programokban részt vett szakemberek száma

A prioritás keretében elemi és szociális 
rehabilitációs szolgáltatásokban részt vev

fogyatékossággal él k száma

A prioritás keretében támogatott programokban 
résztvev  gyermekek száma

A prioritás keretében támogatott képzéseket 
sikerrel2 befejez  szociális és rehabilitációs 

szakemberek száma
A prioritás keretében támogatott szociális 

programokból pozitív3 eredménnyel kikerül k 
száma

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

A prioritás keretében b nmegel zési 
programokkal elért 14-35 korúak aránya

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

Összesen

81,76

5,32
76,44
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 
TÁMOP 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel er sítése

Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max. Megjegyzés

utód 5.1.1. LHH kistérségek projektjei
LHH 
eljárásrend 
szerint

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; non profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0 1,986 0 0 0 0 1,986 10% 100% 2011.  I-II. félév 2014. II. Gyermekek és fiatalok integrációs programjait szolgáló tevékenységek; Kompetenciafejlesztés; helyi közösségépít  programok; 
képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzet eknek; képzés-foglalkoztatás szakembereknek

Indítási feltételek:
1. Az eddigi programok tapasztalatainak 
figyelembevételével átdolgozott részletes szakmai 
tartalom kidolgozása, egyeztetése és mind a HEPIH, 
mind a KIM általi elfogadása - 2010. IV. negyedév 
Meghirdetés: 2011. I-II.  félév.  A tervezett 15 %-os 
átjárhatóság helyett 10%-ban került meghatározásra 
az ERFA keret túllépése miatt. 

utód 5.2.1.
Gyerekesély program országos 
kiterjesztésének szakmai-módszertani 
megalapozása és a program kísérése

Kiemelt 
projekt

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül (SZMI  
jogutódja 
konzorciumban 
az MTA GyEP-
pel, illetve a 
projektcsatorna 
eljárásra beadott 
tanulmányban 
nevesített egyéb 
partnerrel)

0,00 0,00 0,00 0,14 1,27 0,00 0,00 1,41 10,0% 1 411,00 1 411,00 100% 1 2012. I. negyedév 2015.II. 

Helyi programok folyamat-támogatása, mentorálása
Az 5.2.1 támogatásával  megvalósuló térségi  programok hatékonyságának mérése 
A kisgyermekekkel foglalkozók számára az egységes képzési struktúra megalapozását segít  további képzési, szakmai anyagok és 
javaslatok kidolgozása 
A programban összegy jtött ismeretek széles kör  terjesztése
Helyi igényeknek megfelel  továbbképzések biztosítása
Ágazatközi koordináció és együttm ködés  
A szakemberek együttm ködésének fejlesztése,  dokumentációs rendszer továbbfejlesztése, m ködtetése

 A korábbi tárca-IH megállapodás szerint két 
meghirdetés szükséges, egy 2011. I. negyedévében 
0,366 Mrd Ft, egy pedig 2012. I. negyedévében, itt 
csak a második szerepel.
A 2012. I. negyedévében meghirdetend  1,411 Mrd 
Ft indítási feltétele:
1. a projekttervet projektcsatonába kell nyújtani 2011. 
I. félévében
2. a kiemelt projekt els  szakaszát érétkelni kell, s az 
értékelés tapasztalatait be kell építeni az új felhívásba 
2011.II. félév

új (részben utód) 5.2.3. A
Integrált térségi programok a gyerekek és 
családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére 

LHH, illetve 
egyfordulós

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül

0,00 0,00 4,13 0,00 8,00 0,00 0,00 12,13 15,0% 600,00 700,00 100% 12 2011. I. negyédév 
és 2012.I félév 2014. II. és 2015. I

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

Indítási feltétel: 
1. a kistérségek kiválasztásának megalapozottnak 
kell lennie, úgy kell meghatározni a szempontokat, 
hogy a kés bbiekben is minden szerepl  számára 
egyértelm  legyen, hogy miért ezekben a 
kistérségekben valósulnak meg a programok 2010. 
IV. negyedév
2. a 2011-es meghirdetés el tt meg kell vizsgálni, 
hogy a kiemelt projekt által kialakított Biztos Kezdet 
progarmokat összefofó hálózat, hogyan válatozik az 
új progarmok által 2010.IV. negyedév Meghírdetés: 
2011.I negyedév
3. a 2012-es meghirdetés el tt szükséges 
megvizsgálni a most induló 5.2.3-as programokat 
2011. IV. negyedév. 

utód 5.2.5. A Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segít  programok  Egyfordulós

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; non profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,00 0,29 1,62 0 0 1,91 5,0% 20,00 80,00 100% 11-45 2012.I. félév 2014 III. /2015. II.

A személyiség érését és a gyermek szocializációját el segít  egyéni és csoportfoglalkozások; önsegít  kortárssegít , 
közösségépít  tematikus csoportfoglalkozások; családi konfliktuskezel  családterápiás, párterápiás programok; kapcsolattartási, 
krízisügyeleti szolgáltatások; önismereti csoportok; nagykorú utógondozottak, utógondozói ellátottak munkaer - piaci integrációját 
segít  programok; a fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkit zést és programelemet képvisel
tábor jelleg  programok szervezése 

Indítási feltérelek:  1. A konstrukció szakmai 
tartalmának kidolgozása  és IH általi elfogadás 2012. 
I. negyedév 2. Konstrukció indítása 2012. I.félév   A 
tervezett 15 %-os átjárhatóság helyett 5%-ban került 
meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

utód 5.2.5. B Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segít  programok Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül, non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kív l

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1400 2,6600 2,80 5,0% 10,00 50,00 100% 10-12 2013. II. félév 2014. IV. negyedév nincs kkv

alacsonyküszöb  ifjúsági és drogprevenciós szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; felkeres  jelleg  ifjúságsegít  tevékenység; 
virtuális térben megvalósuló ifjúsági szolgáltatások; értékeket meg rz , értékteremt , komplex szabadid s programok, illetve a 
kábítószer fogyasztás megel zését szolgáló „drogalternatíva” megközelítést alkalmazó programok; 
személyiségfejleszt  foglalkozások; a közösségi és az állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok m ködtetése; a 
munkaer -piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok m ködtetése; családtervezési kompetenciák 
fejlesztésére irányuló programok m ködtetése; a fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkit zést 
és
programelemet képvisel  tábor jelleg  (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése; hálózatépítés, 
módszertanfejlesztés:
fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való
együttm ködésének kialakítása, fejlesztése; ifjúsági programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó
módszertanok, 
standardok kidolgozása és 
terjesztése;
képzési programok, képzési 
tematikák kidolgozása
ERFA típusú támogatható 
tevékenységek:
- eszközbeszerzések, informatikai 
fejlesztések, felújítások, 
táboroztatás

Indítási feltétel B) komponens:
1. össze kell hangolni a szakmai tartalmat az el z
pályázati kiírás szakmai tartalmával. A szaktárca 
válasza alalpján ugyanaz a pályázáói kört érinti, 
amelynek a várható zárása 2013. I. félév vége.
Indítási feltétel teljestésének határideje: 2013. I. félév
Javasolt indítási id pont: 2013. II. félév
Indítási feltétel C) komponens (2009-2010-es AT-ban 
szerepl  konstrukcióhoz):
1. eljárásrend tisztázása, részletes szakmai tartalom 
kidolgozás és eflogadása mindkét fél által, 2011.IV. 
negyedév

Indítási feltételek:
1. kedvezményezettek körének tisztázása 

2. támogatható tevékenységek körének tisztázása és 
mindkét fél általi elfogadása 2012.I. negyedév.0,0000 2012. I. félév100% 3250,0025,000,0%4,930,0000 0,7020 4,2240 0,0000

projekt el készítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás;
 a projekt megvalósításával összefügg  menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;
 a célcsoport bevonásához kapcsolódó tevékenységek: résztvev k felkutatása, toborzása,
 kiválasztása; az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében állapotfelmérés; diagnóziskészítés; 
 egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási
 tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása, melynek részét képezi:
 alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, motiváció er sítése, állapotjavító,
 személyiségzavarokat korrigáló programok, 
 a személy legalapvet bb problémáját kiküszöböl  segítségek
 (pl. rehabilitációs programok elérhet vé tétele, közlekedési segítéség, stb.)
 akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása,
 szociális, állampolgári és önálló életvezetési készségek er sítése
 szenvedélybetegségek megel zését és a gyógyulást segít  programok, önsegít  csoportok létrehozása
 felkészülés az önálló családi életre, társas, család kompetenciák kialakítása a háztartásban él  családtagok bevonásával,
 szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás,
 önkéntesek bevonása a tervezett segít  szolgáltatások biztosításába
 alapképzésbe, szakképzésbe való bekapcsolódás segítése, 
 egyéni és csoportos fejlesztés, felkészítés, készségfejlesztés
 (pl. alapkészségek, kompetenciák, kognitív képességek, 
kommunikációs készségek fejlesztése, személyiségzavarokat korrigáló programok, 
 a munkakipróbálás biztosítása, és teljes ideje alatt szakmai támogatás,
 nyomon követés, értékelés
 a projektben részvev k egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követ en az egyén nyomon követése 6 hónapon ker
 szakmai együttm ködési hálózat megszervezése a munkaügyi kirendeltségekkel,
 foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetekkel, munkáltatókkal,
 és munkaadói szervezetekkel, önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében
 helyi döntéshozók, szakemberek és az érintett célcsoport kommunikációját,
 problémaértelmezését el segít  rendezvények, akciók, felkészít  programok bonyolítása
 A program célcsoportjánál szükséges volna lehet séget adni az alábbi (a jelenlegi útmutatók szerint nem támogatható)
 tevékenységek támogatására: a programban való részvételt segít
 ún. megélhetési támogatás, egészség érdekében nyújtott támogatások (fogászat, szemüveg, stb.),
 az egyénnek saját lakókörnyezetben, otthonában nyújtott segítség. 
 munkaer -piaci szolgáltatásokra való felkészülés biztosítása bentlakásos formában.
 A bentlakás, étkezés biztosítása, amelyet kizárólag a célcsoport részére nyújtott munkaer -piaci szolgáltatás,
 képzés, tanácsadás, felkészítés nyújtásával együttesen lehet biztosítani. 
roma emberek foglalkoztathatóságát célzó programok, amelyek kiegészülhetnek a családokra és
 a roma közösségekre irányuló komplex programokkal (a roma komplex programmal le nem fedett területeken).
-     közfoglalkoztatást segít  szociális, valamint szervezési tevékenységek.
ERFA típusú támogatható tevékenységek:  
- eszköz és információs fejlesztések, foglalkoztatáshoz szükséges eszközök biztosítása
- ingatlan felújítása esetében a világítási-, és f tési rendszer korszer sítése elszámolható
 költség (amennyiben az ERFA elszámolhatósági útmutatóban ez megengedett)
- A támogatható tevékenységek a 2008-ban meghirdetett 5.3.1 program id közi tapasztalatai alapján
 pontosításra és kiegészítésre kerülnek további a közfoglalkoztatást segít  elemekkel.

nincs kkv2013. IV. negyedévutód  5.3.1.

Alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkez k képessé tev  és önálló 

életvitelt segít  programjai Egyfordulós

non-profit 
szervezet 

államháztartáson 
belül, non-profit 

szervezet 
államháztartáson 

kív l

0,00 0,0000

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 

Konstrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
Támogatható tevékenységek

Átjárhat
óság 
(%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támogatan
dó 

projektek 

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

Kedvezmény
ezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
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TÁMOP 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel er sítése
Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max. Megjegyzés

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 

Konstrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
Támogatható tevékenységek

Átjárhat
óság 
(%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támogatan
dó 

projektek 

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

Kedvezmény
ezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 

utód 5.3.1.B
Roma emberek képzésbe ágyazott 
foglalkoztatása a szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszerben

Egyfordulós

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; non profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,18 1,218 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 5,0% 25,00 50,00 100% 30 2011.II. félév 2013. II.féév

Projekt el készítéséhez kapcsolódó tevékenységek: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás; a projekt megvalósításával összefügg
menedzsment és adminisztrációs tevékenységek fogadó intézmény érzékenyítése; a célcsoport bevonásához kapcsolódó 
tevékenységek: résztvev k felkutatása, toborzása, kiválasztása; a képz  intézmény kiválasztása, a célcsoport OKJ-s képzésének 
támogatása; célcsoport foglalkoztatásának támogatása, bértámogatás; a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági 
vizsgálatok támogatása; célcsoport szakmai mentorálásának támogatása, szupervízió biztosítása
ERFA típusú támogatható tevékenységek: eszközvásárlás és informatikai fejlesztés, a költség maximum 10%-ig

Indítási feltételek: 
1. A konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása és 
IH általi elfogadása: 2011. I. félév 2. A kosntrukció 
megvalósíthatóságával kapcsolatosan a szaktárca 
hivatalos és munkajogilag is  egyeztetett hivatlos 
állásfoglalása a következ kr l: - munkajogilag 
jogszer  az, hogy a munkáltató a pályázat mellékletét 
képez  nyilatkozat aláírásához kösse a programba 
való bevonást - és ehhez kapcsolódóan a 
foglalkoztatást;
- A tárca vállalja, hogy a kötelez  nyilatkoztatáshoz 
kapcsolódó ellen rzések (ÁSZ ellen rzés, KEHI 
ellen rzés, ESZA audit, stb.) során szíves 
rendelkezésre áll, és szakmai alátámasztást nyújt 
annak vonatkozásában.  2011. I. fél év. Meghirdetés: 
2011. II. félév.  
A tervezett 10 %-os átjárhatóság helyett 5%-ban 
került meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

utód  5.3.2.

"Az utcán él  hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, sikeres 
munkaer piaci integráció megalapozása" 
program szakmai és módszertani 
támogatása

Kiemelt 
projekt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül, non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kív l

0,00 0,0000 0,0000 0,4400 0,6600 0,0000 0,0000 1,10 0,0% 105,0000 105,0000 100% 1 2012.  II. félév 2013.  IV. 
negyedév kkv beszállító

 projekt el készítés;
 FAT-akkreditáció megszerzése,

 Figyelemkelt  tevékenység, disszemináció,
 menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;

 részvétel az önkormányzati politikák alakításában (egyeztetések, tanácsadás, tervezés),
 részvétel az intézményi szolgáltatások alakításában (egyeztetések, tanácsadás, tervezés),

 m helymunka,
 adatgy jtés és elemzés  jelentéskészítés,

Indítási feltételek: 
1. 2011. I. félév végéig lezajlott értékelés lefolytatása. 
Az értékelést az NFÜ végzi a szakminisztérium 
bevonásával.
2. 2011. I. félév végéig a konstrukció szakmai 
tartalmának részletes kidolgozása, indikátorok 
meghatározása, IH általi elfogadása A konstrukció 
indítása: 2012. II. félév. 
 A tervezett 1,1 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 40%-os 
KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR összge 
0,44 és a konvergencia 0,66 Mrd Ft lett.

�

utód  5.3.3.
Az utcán él  hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, sikeres 
munkaer piaci integráció megalapozása 

Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül, non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kív l

0,00 0,24 1,80 0,00 0,00 0,0000 0,0000 2,04 0,0% 15,00 50,00 100% 50 2011. II. félév 2013.  IV. 
negyedév nincs kkv

 projekt el készítés;
 menedzsment és adminisztrációs tevékenységek;

 a célcsoport elérése és bevonása,
 egyénre (párokra, csoportra) szabott szolgáltatási terv készítése és végrehajtása,

 a megélhetés támogatása,
 egyéni élethelyzethez kapcsolódó költségek támogatása,

 önálló lakhatások bérlése,
 a terv teljesítésével az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül,

 az utcán él k intézményi elhelyezését szolgáló intézmény-felújítás, fér helyb vítés (ERFA), 
 az utcán él k önálló vagy páros vagy kiscsoportos elhelyezését szolgáló lakóegységek kialakítása (ERFA).

Indítási feltételek: 
1. Az 5.3.1-t l való lehatárolás szükséges a 
célcsoport és a támogatható tevékenységek 
tekintetében.
2. 2011. I. félév végéig le kell egyeztetni és mindkét 
fél által elfogadni a konstrukció részletes szakmai 
tartalmát Meghirdetés: 2011. II. félév és 2012.II. félév

utód  5.3.4. A n k elleni er szak áldozatait segít
szolgáltatások fejlesztése Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,00 0,11 0,46 0,00 0,00 0,57 5% 10,00 15,00 100% 33-50 2012. I. félév 2013. 1. félév

Képzések; képzési anyagok el állítása; Nyilvánosság megteremtése;
Nemzetközi együttm ködés, tapasztalatcsere

ERFA típusú támogatható tevékenységek: Eszköz és informatikai fejlesztések

Indítási feltételek: 
1. 2011. II. félév végéig le kell egyeztetni és minkét fél 
által elfogadni a konstrukció részletes szakmai 
tartalmát. Meghírdetés: 2012. I. félév .  A tervezett 10 
%-os átjárhatóság helyett 5%-ban került 
meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

utód 5.3.6. „Komplex telep-program” Egyfordulós

non profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; non profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívüli 

0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 15,0% 15,00 65,00 100% 71-311 2011. I.-II. félév 2013.II.

 El készít  tevékenységek
 A projekt megvalósításával összefügg  menedzsment és adminisztrációs tevékenységek

 A célcsoport bevonásához, motivációjához; képzéséhez, foglalkoztatásához, társadalmi integrációjához kapcsolódó 
tevékenységek;egészségügyi és oktatási ellátórendszerekhez való hozzáférési esélyek javítása;

 Közösségi tér kialakítása
A projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

 Indítási feltételek:
1. A részletes szakmai tartalom kidolgozása, 
egyeztetése és mind a HEPIH, mind a KIM általi 
elfogadása - 2010. IV. negyedév 2
2. A hazai forrás rendelkezésre állása: 2011.I. 
negyedév 4. Meghirdetés: 2011. I-II. félév

új 5.3.7 N k a vidéki területek fenntartható 
fejl désében

Kiemelt 
projekt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,000 0,000 0,0714 0,6286 0,000 0,000 0,70 0,0% 0,70 0,70 100% 1 2012. II. félév 2013. II. félév kkv beszállító módszertani fejlesztés, képzés, disszemináció, kutatás

Indítási feltétel:
1. a konstrukció szakmai tartalmának leegyeztetése, 
más OP-nak történ  megfelel ség vizsgálat, más OP-
val való átfedés vizsgálata (vidék és 
térségfejlesztésre irányuló fejlesztések) a 
támogatható tevékenységek pontosítása, indikátorok 
meghatározása, a projekt eredményének 
meghatározása 2. Projektcsatornába kell nyújtani a 
szakmai tartalmat 2011. II. félév
3. A szakmai tartalom pontosítása és mindkét fél 
általi elfogadásaa VEF el tt: 2012. I. negyedév.  
Javasolt indítási id pont: 2012. II. félév végén 
A tervezett 0,7 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összege 0,0714 és a konvergencia 0,6286 mrd Ft 
lett.

új 5.3.8.

A leghátrányosabb helyzet  csoportok 
munkaer -piaci esélyeinek növelése 

érdekében motiváló képzések és támogató 
szolgáltatások

A komponens: 
egyfordulós és 

kiemelt B 
komponens:Ki

emelt

A komponens : 
mikrovállalkozás, 

kisvállalkozás, 
középvállalkozás

, támogatási 
szempontból 

kedvezményezet
t és az 1-3. 

kategóriákba 
nem tartozó 

vállalkozás,non-
profit szervezet 

államháztartáson 
belül; nonprofit 

szervezet 
államháztartáson 

kívül : B 
komponens:

0 A komponens: 0,255 
B komponens: 0,255

A komponens:11,835      
B: komponens: 7,055 0 0 0 0 19,40016477 10%

A 
komponens: 

20  , 4,02   
B 

komponens: 

A 
komponens: 
250 , 4,2  B 
komponens: 

100%

A komponens: 
120   , 1      

B 
komponens:1-

9

A komponens:   
2011. II. félév B 

komponens: 2011. 
II-III. negyedév.

A kompones:    
2014. II. félév    B 
komponens: 2013. 

IV. negyedév

KKV beszállító (szakért i 
szolgáltatás)

A komponens: Képzés, átképzés Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és képzéssel foglalkoztatással kapcsolatos alkalmassági 
vizsgálatok támogatása;a munkahely megváltozott munkaképesség  és fogyatékkal él  személy foglalkoztatásához szükséges 

adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítése; megváltozott munkaképesség  és fogyatékkal él  személy 
foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése, személyre szabott munkaer -piaci szolgáltatások és módszertan, 

menedzsment költségek
B komponens: személyre szabott munkaer -piaci szolgáltatások, motiváló képzések, az önálló életvitelre képessé tev  programok 

támogatása, menedzsment költségek, a projekt végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése

Indítási feltételek: A és B komponens: A TÁMOP 1-
es prioritástól és a TÁMOP 5.3.1 konstrukciótól való 

átfedés, párhuzamos finanszírozás tisztása, 
lehatárolása 2. Mindkét konstrukció részletes 

szakmai tartalmának kidolgozása, mindkét fél általi 
elfogadása 3. Az A és B komponens kimelt 

projektcsatornába nyújtása. Határid : 2011.I. 
negyedév

utód  5.4.1.

Szociális szolgáltatások modernizációja, 
központi stratégiai tervezési kapacitások 
meger sítése, szociálpolitikai döntések 
megalapozása 

Kiemelt 
projekt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül

0,00 0,16728 1,47272 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 10,0% 1 619,00 1 619,00 100% 1 2011 IV. negyedév 2013 IV. negyedév KKV beszállító (szakért i 
szolgáltatás)

Az egységes eljárásrendek és adminisztrációs rendszerek szakmai szabályainak, módszertanának kifejlesztése; Disszemináció; 
Kutatási és elemzési tevékenység; Támogató szolgáltatások; Képzések, felkészít  programok; ERFA típusú támogatható 

tevékenységek: 
Eszközök és információs/informatikai eszközök fejlesztése a 2007-2008-as akciótervi id szak tevékenységeinek kiegészítéseként; 

A modernizációs folyamatba bevont szolgáltatások körének b vítése 

Indítási feltételek:
1. projekt els  szakaszának értékelése 2011. I. félév 
végéig az NFÜ által (kiemelten az I. szakaszban 
megvalósuló szakmai tartalomra, valamint a 
forrásfelhasználásra)
2. A projekt szakmai tartalmának projektcsatornába 
történ  benyújtása 2011. I. negyedév végéig. 3. 
Projektcsatorna eljárást követ en szakmai tartalom 
meghatározása és egyeztetett tartalom elfogadása 
VEF indítása el tt: 2011. III. negyedév. Konstrukció 
indítása : 2011.IV. negyedév. 
 A tervezett 1,64 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összge 0,16728 és a konvergencia 1,47272 mrd Ft 
lett.

A tervezett 30 %-os átjárhatóság helyett 10%-ban 
került meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 
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TÁMOP 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel er sítése
Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max. Megjegyzés

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 

Konstrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
Támogatható tevékenységek

Átjárhat
óság 
(%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támogatan
dó 

projektek 

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

Kedvezmény
ezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 

utód  5.4.2. Központi szociális információs 
fejlesztések 

Kiemelt 
projekt

 non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül

0,00 0,17034 1,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 10,0% 0,00 1,67 100% 1 2011. IV. 
negyedév 2013.II.félév kkv beszállító

 - TAJ alapú ügyfélnyilvántartás kifejlesztése a szociális szolgáltatást igénybe vev kre vonatkozóan,

-  a szociális szolgáltatások további típusai tevékenységadminsztrációjának elektronizálása,

-  a szociális ágazati portál új, szakmai  funkciókkal való b vítése 

- képzés, felkészítés a szakterületen dolgozók számára az alkalmazásokról     

- az Országos Szolgáltatástervezési Koncepció továbbfejlesztése

Indítási feltételek:
1. Kostrukció szakmai tartalmát projektcsatornába be 
kell nyújtani: 2011. I. negyedév,. 2. projekt els
szakaszának értékelése 2011. I. félév végéig az NFÜ 
által (kiemelten az I. szakaszban megvalósuló 
szakmai tartalomra, valamint a forrásfelhasználásra)  
3 Projektcsatorna eljárást követ en szakmai tartalom 
meghatározása és egyeztetett tartalom elfogadása 
VEF indítása el tt: 2011. III. negyedév. Konstrukció 
indítása : 2011.IV. negyedév. 
A tervezett 1,67 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összge 0,17034 és a konvergencia 1,4997 mrd Ft 
lett.
A tervezett 40 %-os átjárhatóság helyett 10%-ban 
került meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

TÁMOP 5.4.2 
(kiegészít
felhívás)

Központi szociális információs 
fejlesztések - Ellátottak személyi 
nyilvántartása

Kiemelt

non-profit 
szervezet 

államháztartáson 
belül

0,00 0,04488 0,39512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 10,0% 0,44 100% 1 2011. IV. 
negyedév 2013.II.félév kkv beszállító

 -  TAJ alapú ügyfélnyilvántartás kifejlesztése a szociális szolgáltatást igénybe vev kre vonatkozóan, az ehhez 
kapcsolódó felkészítések

Indítási feltételek: 1. Kostrukció szakmai tartalmát 
projektcsatornába be kell nyújtani: 2011. I. negyedév,. 
2 Projektcsatorna eljárást követ en szakmai tartalom 
meghatározása és egyeztetett tartalom elfogadása 
VEF indítása el tt: 2011. III. negyedév. 3. 
Amennyiben a VEF indítása el tt érvényes 
eljárásrend alapján a kiegészít  tervezési felhívás 
megjelentethet . Konstrukció indítása : 2011.IV. 
negyedév. 
A tervezett 0,44 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összge 0,04488 és a konvergencia 0,39512 mrd Ft 
lett. A tervezett 40 %-os átjárhatóság helyett 10%-
ban került meghatározásra az ERFA keret túllépése 
miatt. 

utód  5.4.4.

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

Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül, non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kív l

0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4000 2,4060 2,81 0,0% 10,00 110,00 100% 18-90 2013. I. félév 2013. IV.negyedév kkv beszállító

Képzési tematikák kidolgozása. 
Képzések akkreditációja
Képzések bonyolítása 

Szakmai támogatórendszer kialakítása
Személyiség-karbantartó szolgáltatások (szupervízió, esetmegbeszél  csoportok, (interdiszciplináris) szakmai kerekasztalok, 

esetkonferenciák, burn-out megel z  tréningek, stb.) m ködtetése 
Interdiszciplináris és szektorközi együttm ködések.

Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése,
Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése,

Kommunikációs tevékenységek.

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

5.4.4. B) komponens KMR megjelentetésre kerülhet 
2011. I. negyedév végéig.

Indítási feltétel, határid : 2012. II. félév vége:
1. a 2009-es kiírás projektjeinek értékelése, ennek 
beépítése az új kiírásba 
2. az 5.4.1. kiemelt projekt által kidolgozott szakmai 
sztenderdek bevezetésével kapcsolatos 
visszacsatolás szükséges
3. részletes szakmai tartalom kidolgozása
4. TÁMOP 4. prioriásról való lehatárolás 5.Indítási 
id pont: 2013. I. félév

utód
 5.4.5 (kiegészít

tervezési 
felhívás)

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 

kialakítása
Kiemelt

non-profit 
szervezet 

államháztartáson 
kívül

0,00 0,0892 0,3108 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,4 100% 1 2011. II. félév 2013. IV. név nincs kkv A TÁMOP 5.4.5 során létrejött képzések fels fokú képzésekbe történ  beépítése, centralizált képzések lebonyolítása

Indítási feltételek:1. Kiemelt projektcsatornába 
nyújtása  a projekt javaslatnak 2. A konstrukció 

részletes szakmai tartalmának meghatározása és az 
el z  tervezési felhívásokkal való összhang 

megteremtése, kiemelten a korábbi fejlesztés 
fenntartási kötelezettségeit és indikátorait alapul véve, 

a mindkét fél általi elfogadása 2011. II. negyedév

utód  5.4.6 A

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 

elterjesztése és hozzáférhet
szolgáltatások fejlesztése

Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,0% 5,00 20,00 90-100% 25-100 2011. IV. név 2013. IV. név nincs kkv engedélyek megszerzése, képzések lebonyolítása, tananyagok sokszorosítása, oktatási segédeszközök és oktatás-technikai 
eszközök beszerzése

Indítási feltételek:
1. A TÁMOP 5.4.5 A komponens sikeres lezárása
2. Az indikátorok meghatározása

utód 5.4.6 B

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 

elterjesztése és hozzáférhet
szolgáltatások fejlesztése

Egyfordulós / 
Kiemelt 
projekt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül

0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,0% 25,00 100,00 100% 1 v. 4 2012. I. félév 2013. IV. név nincs kkv létesítési és indítási dokumentációk elkészítése, konferencia és felkészít  képzések szervezése, fordítás, lektorálás, kutatás, 
elemzés

Indítás feltétel:
1. Az eljárásrend meghatározása 2011. I. negyedév 
végéig 
2.  indikátorok meghatározása
3. A párhuzamos finanszírozás elkerülése érdekében 
egyeztetés szükséges az oktatási szakterülettel.
4. Amennyiben az eljárásrend kiemelt projekt lesz, úgy a 
konstrukció ütemezése  projektcsatornába való benyújtás miatt 
módosulni fog. 
A konstrukció ütemezését a 2010.10.26-án megküldött pénzügyi 
ütemezés alapján módosítottuk.

utód  5.4.6 C

A fizikai és info-kommunikációs 
akadálymentesítés szakmai tudásának 

elterjesztése és hozzáférhet
szolgáltatások fejlesztése

Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,0% 10,00 30,00 100% 3-10 2012. I. félév 2013. IV. név nincs kkv tananyag készítése, sokszorosítás, eszközbeszerzés

Indítási feltételek:
1. Az indikátorok meghatározása
2. A párhuzamos finanszírozás elkerülése érdekében 
egyeztetés szükséges az oktatási szakterülettel.
A konstrukció ütemezését a 2010.10.26-án 
megküldött pénzügyi ütemezés alapján módosítottuk.

utód  5.4.7 Látássérült emberek elemi rehabilitációs 
szolgáltatásainak továbbfejlesztése Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,15 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,0% 150,00 250,00 100% 9 2011. II. negyedév 2013. IV. negyedév nincs kkv képzések lebonyolítása, nyilvántartó rendszer kaialakítása, szolgáltatás-nyújtás, min ségbiztosítási rendszer kidolgozása, ingatlan 
átalakítás, eszközbeszerzés

Indítási feltétel:
1.A konstrukció tartalmát a TIOP 3.3.1 C-vel össze 
kell hangolni , 2011. I. negyedév
2. A konstrukció céljának, részletes szakmai 
tartalmának meghatározása , 2011. I. negyedév
3. Tisztázni szükséges a konstrukció kapcsolódását 
a korábbi projektekhez, 2011. I. negyedév 4. Indítás: 
2011.II. negyedév 

utód  5.4.9.

Modellkísérleti program az 
alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,000 3,008 0,000 0,000 0,000 0,000 3,01 0,0% 30,00 60,00 100% 60-70 2011. II. félév 2012. IV. negyedév nincs kkv

Szervezetfejlesztés 
Szükségletfelmérés 

Szolgáltatás koordinációs tevékenység
Szakért i tevékenység (Szolgáltatási, szolgáltatásszervezési, szükséglet felmérési modell kialakítása, módszertani eszköztár és 

ajánlások készítése) 
Szupervízió, folyamat- és szakért i támogatás, tapasztalatcsere, konzultáció biztosítása  

A szolgáltatások koordinációjához, együttm ködésének javításához szükséges kiegészít  szolgáltatások biztosítása
A lebonyolításában részt vev  fenntartók és szolgálatok programszervezési és menedzsment tevékenysége

ERFA típusú támogatható tevékenységek:  
Beruházások, felújítások

Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztések.

Indítási feltételek:
1. Az eljárásrend meghatározása a cél elérésének 
függvényében.
2. A támogatható pályázatok várható számának és a 
min-max támogatási összeg újragondolása, majd 
meghatározása és elfogadása.
3. A kimenet és eredmény indikátorok 
meghatározása.
4. Részletes szakmai tartalom kidolgozása: meg kell 
határozni többek között, hogy csak módszertanok 
lesznek kidolgozva, vagy azok kipróbálása is a 
pályázók feladata lesz.
5. Lehatárolás, valamint az összefüggések vizsgálata 
az 5.4.1 és 5.4.2. kiemelt projektek feladataival. 
Határid : 2011.I. félév. Indítási id pont: 2011.II. félév.
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TÁMOP 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel er sítése
Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max. Megjegyzés

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 

Konstrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
Támogatható tevékenységek

Átjárhat
óság 
(%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támogatan
dó 

projektek 

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

Kedvezmény
ezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 

új 5.4.10 Szociális képzések rendszerének 
modernizációja kiemelt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül

0,00 0,000 0,000 0,3264 2,8736 0,000 0,000 3,20 10,0% 3,20 3,20 100% 1 2012 I. félév 2013. IV. negyedév kkv beszállító

Képzési tematikák kidolgozása, képzési módszertan kidolgozása, képzések lebonyolítása; modellezés;
Szakmai támogatórendszer kialakítása

Kutatások, elemzések, módszertani háttéranyagok készítése,
Disszemináció

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

Indítási feltételek:
1. A szakmai tartalom részletes kidolgozása és 
mindkét fél általi elfogadása (beépítve az erre a 
területre irányuló fejlesztéseket) 2011. II. negyedév

2. A szakmai tartalom projektcsatornába való 
benyújtása 2011. III. negyedév

Indítási id pont a fentieket figyelembe véve: 2012. I. 
félév

A tervezett 3,2 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összge meghatározásra került 0,3264 összegben és 
a konvergencia 2,8736 mrd Ft lett.

A tervezett 35 %-os átjárhatóság helyett 10%-ban 
került meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

új  5.4.11
Az autizmussal él  emberek életmin ségét 
támogató, országos lefedettség  szakmai 

tanácsadó hálózat kiépítése

Kiemelt 
projekt

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,00 0,0816 0,7184 0,00 0,00 0,80 0,0% nem 
releváns

nem 
releváns 100% 1 2012.I. negyedév 2013. I. félév nincs kkv min ségbiztosítási szolgáltatási sztenderdek kidolgozása, tesztelése, véglegesítése; képzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 

(program kidolgozása, hírdetése, képzés lebonyolítása); szakmai tanácsadó hálózat felállítása (infrastruktúra megteremtése)

Indítási feltételek:
1. A szakmai tartalom részletes kidolgozása és 
mindkét fél általi elfogadása (beépítve az erre a 
területre irányuló fejlesztéseket) 2011. III. 
negyedévére elkészül
2. A szakmai tartalom projektcsatornába való 
benyújtása: 2011.II. félév

A tervezett 0,8 mrd Ft-ot az OP-ban rögzített 10,2%-
os KMR arány miatt arányosítottuk, így a KMR 
összege 0,0816 és a konvergencia 0,7184 mrd Ft 
lett.

új  5.5.1. B

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

Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 5,0% 10,00 50,00 100% 80-120 2011.I.félév 2012. IV. negyedév nincs kkv
A családok jólétével kapcsolatos támogató szolgáltatások biztosítása, családbarát rendezvények és közösségfejleszt  programok 

szervezése, a családi élettel és a gyermekvállalással, neveléssel, -elhelyezéssel kapcsolatos tanácsadás, tapasztalatcsere, 
tanfolyamok szervezése, ill. ilyen tevékenységet végz  szervezetek létrehozása. 

Indítási feltételek:

1. A konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása és 
mindkét fél általi elfogadása
2. Támogatható tevékenységek pontosítása, 
összhangban a már megvalósítás alatt lév  projektek 
tartalmával Határid : 2011. I. negyedév  Indítás: 
2011. I. félév.A tervezett 10 %-os átjárhatóság helyett 
5%-ban került meghatározásra az ERFA keret 
túllépése miatt. 

�

utód  5.5.2 az önkéntesség elterjesztése egyfordulós

nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,09 0,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 5,00 5,00 10,00 100% 70 2011. I. félév 2013 I. negyedév

Helyzetfelmérés, elemzés; disszemináció - önkéntesség népszer sítése;
önkéntes program megvalósításához kapcsolódó tevékenységek: közvetítés az önkéntesek és a fogadó szervezetek között, 

kapcsolattartás, tanácsadás, képzés, módszertani fejlesztés; modellezés
ERFA típusú támogatható tevékenységek:

új és használt, kis érték  tárgyi eszköz és immateraiális jószág beszerzése

Indítási feltételek:
1. A konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása és 
mindkét fél általi elfogadása
2. támogatható tevékenységek pontosítása, különös 
tekintettel a már megvalósítás alatt lév  projektek 
tartalmára
3. A kedvezményezettek besorolás szerinti 
részletezése és az 5 millió Ft-os minimális 
támogatási összeg átgondolása
PEMCS újra indítása el tt legyeztetett és elfogadott 
szakmai tartalom: 2011. I. negyedév.

Indítás id pontja: IH javaslat: 2011. I. félév 

utód 5.5.3. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat 
fejleszt  szervezetek támogatása Egyfordulós

non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül; nonprofit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,20 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 5,0% 20,00 50,00 100% 50-70 2011.I.félév 2012.IV.negyedév nincs kkv

A projekt megvalósításával kapcsolatos menedzsment- és adminisztrációs tevékenység; a térségben m köd  támogató 
tevékenységet végz  civil szervezetek helyzetének elemzése, fejlesztési igényeinek felmérése; a célcsoport-szervezetek 

kiválasztása; a részükre végzett szervezetfejlesztési tevékenység (átvilágítás, fejlesztési tervek kidolgozása, jogi, informatikai, 
pénzügyi és egyéb tanácsadás, képzések, tréningek szervezése) stb.

Indítási feltételek:
1. a konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása, 
támogatható tevékenységek, támogatandó projektek 
számának, a konstrukció keretösszegének 
pontosítása, különös tekintettel a már megvalósítás 
alatt lév  projektek tartalmára, a tartalom egyeztetése 
a civil szervezetekkel, és a az átdolgozott koncepció 
mindkét fél (IH és minisztérium) általi elfogadása - 
2011. I. negyedév
2.. A kedvezményezettek besorolás szerinti 
részletezése Indítás: 2011.I-II. félév. A tervezett 15 %-
os átjárhatóság helyett 5%-ban került 
meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt. 

utód 5.6.1 A.

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

Egyfordulós

2 - 
mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - 
középvállalkozás
5 - támogatási 
szempontból 
kedvezményezet
t és az 1-4. 
kategóriákba 
nem tartozó 
vállalkozás
6- non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül
7 - non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 1,54 10,0% 30,00 200,00 100% 22 2012. II. félév 2014. II. félév

Képzési és munkaer -piaci integrációt el segít  (foglalkoztatási) programok szervezése és lebonyolítása a büntetés-végrehajtási 
intézetekben fogvatartottak, illetve a pártfogó felügyelet alatt állók számára, speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások 
(volt) b nelkövet k számára,  ERFA típusú támogatható tevékenységek: a fenti tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, 

eszközbeszerzések.

Indítási feltételek:
1. A 2009-2010-es AT A) alkomponens projektjei és 
a TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 számú kiemelt 
projekt tapasztalatainak figyelembevételével, a 
kialakított módszertanok mentén átdolgozott szakmai 
koncepció elkészítése, egyeztetése és mind a 
HEPIH, mind a BM általi elfogadása -  2012. I. 
negyedév

új 5.6.1 B.

B komponens B nmegel zés 
szempontjából kiemelten fontos, 
b nelkövet , vagy b nelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- 
és fiatalkorúak segítése

Egyfordulós

6- non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül
7 - non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,40 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 10,0% 25,00 75,00 100% 35 2011. II. név, 
2013. I. félév 2014. II. félév

• Iskolán kívüli b nmegel zési célú szabadid s, oktatási, kulturális és sporttevékenységek, készségfejleszt  programok 
szervezése.

• Ismeretterjeszt , b nmegel zési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a tanítási id ben és azon kívül.
• Er szakmentes konfliktuskezel  készségek fejlesztése.

• Kortárssegít  csoportok és programok m ködtetése.ERFA típusú támogatható tevékenységek: a fenti tevékenységekhez 
kapcsolódó beruházások, eszközbeszerzések.

Indítási feltételek:
1. A részletes szakmai tartalom kidolgozása, 
egyeztetése és mind a HEPIH, mind a BM általi 
elfogadása - 2011. I. negyedév
2. KIM-mel és NEFMI-vel egyeztetés az átfedések 
kiküszöbölése érdekében - 2010. dec.

új 5.6.1 C.
C komponens
Az áldozattá válás megel zése, 
áldozatsegítés.

Egyfordulós

6- non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
belül
7 - non-profit 
szervezet 
államháztartáson 
kívül

0,00 0,366 1,062 0,00 0,00 0,00 1,40 2,83 10,0% 60,00 150,00 100% 41 2011. I. név, 2013. 
I. félév 2014. II. félév

� az állampolgárok önvédelmi képességének fokozása, áldozattá válásuk elkerüléséhez szükséges ismeretek, képességek, 
készségek átadása, ezekre való felkészítés;

� békés konfliktus-kezelési módszerek átadása, közösségi mediációs eljárások megvalósítása;
� személyre szabott, az áldozatok igényeinek leginkább megfelel  szolgáltatások (mentálhigiéné, szociális munka, támogatás, 

érdekérvényesítés segítése, jogi tanácsadás, önismereti tréning, fizikai eszközök, mediációs/resztoratív eljárás, sorstársközösség, 
stb.) rendelkezésre bocsátása az áldozatok és közvetlen környezetükben él k számára;

� szakemberek és önkéntesek felkészítése az áldozatokkal való empatikus, emberséges foglalkozásra, valamint arra, hogy 
csökkenthet  legyen a másodlagos viktimizáció;

� helyi együttm ködések, szakemberhálózatok kialakítása, közös felkészülés.

Indítási feltételek:
1. A részletes szakmai tartalom kidolgozása, 
egyeztetése és mind a HEPIH, mind a BM általi 
elfogadása - 2010. IV. negyedév

5. Prioritás 0,00 2,61 46,68 2,17 22,29 0,54 7,47 81,76 297Összesen:
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

db kimenet 0 875

f kimenet 0 4 370

% hatás 0 +20%

db eredmény 0 5 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
4,78 0,06 0,00 KMR

24,98 7,45 0,00 KONV
29,75 7,51 0,00 Összesen

              Tervezett ERFA arány (%): 8% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 12,88% (Prioritás szint  átlag a 11/13-as id szakra)                                        
              Országos és kiemelt projektek arányosítása 30,7%-kal történik
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
4,21 1,09 3,69 0,06 0,00 9,05 KMR

29,53 2,46 20,77 9,20 0,00 61,96 KONV
33,74 3,55 24,46 9,26 0,00 71,01 Összesen

Társadalmi Megújulás Operatív Program - 6. prioritás: Egészségmeg rzés és egészségügyi 
humáner forrás fejlesztés

37,27

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

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

Összesen
4,84

32,43

A prioritás keretében támogatott életmódprogramok száma

A prioritás keretében támogatott, szakképesítést adó 
egészségügyi képzés keretében eredményes vizsgát tett 
dolgozók száma

A prioritás keretében támogatott kampányok hatására 
(népegészségügyi célú, szervezett eml rák, méhnyakrák, 
valamint vastag- és végbélrák) sz réseken, programokban 
regisztrált résztvev k arányának növekedése az érintett 
korcsoportokban

A támogatott szak- és átképzéseket elvégz k között a megtartott 
munkahelyek illetve az újonnan betöltött állások száma 

Prioritás rövid tartalma

A prioritási tengely egyrészt a munkaer piac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-
képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik egészségben eltöltött 
életévek száma. A prioritási tengelyen belül tervezett mindkét intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó céljához, hiszen el nyösen 
befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégz  képességet.

Indikátor megnevezése
Indikátor mérték-

egysége
Indikátor 

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

Támo
gatás 
mérté
ke (%)

2011 
KMR

2011 
KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 

KONV Min. Max. Max.

új 6.1.1

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

egyfordulós 
pályázat

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
( bejegyzett vállalkozások, központi költségvetési 
szervek,  egyéb központi alrendszerbe tartozó jogi 
személyek, azok költségvetési szervei,  non-profit 
szervezetek és for-profit szervezetek; szakmai 
szervezetek  és ezek konzorciumai) 

0,00 0,15 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 5,0% 0,00 500,00 100% 1 2012.I. 
negyedév

2012. II. 
negyedév

kkv 
kedvezményezett 

(eshet leges)

1. Közoktatási egészségfejlesztési tananyagfejlesztést el segít  koncepció kidolgozása 
2. A teljes kör  egészségfejlesztés (lehet ség szerint szabad hozzáférés ) 
tananyagainak, jegyzeteinek és oktatási eszközeinek kifejlesztése fels oktatás és a 
feln ttképzés minden célcsoportjára, az egyes célcsoportok képzettségéhez, 
készségeihez illeszked en, a kifejlesztett tananyagok, jegyzetek bevezetése
3. Az összes egészség-kockázatra vonatkozó egészségfejlesztési üzeneteket továbbító, 
az elméleti oktatást kiegészít , szemléltet  elektronikus  anyagok (CD, film, stb.) 
kidolgozásának támogatása
4. Egészségtan-tanárok és egészségfejleszt  mentálhigiénikusok szakemberek, 
népegészségügyi szakképzettséggel rendelkez k és rekreációs szakemberek felkészítése 
az elkészült fels oktatási és feln ttképzési tananyagok oktatására 

A konstrukció indításának feltétele: 
A fenntarthatóság és a fejlesztés eredményeinek felhasználásának egyértelm  biztosítása 
vagy a szaktárca vagy a nyertes pályázó által. 

utód 6.1.2
Egészségre nevel  és 
szemléletformáló 
életmódprogramok

egyfordulós 
pályázat 

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(állami és önkormányzati költségvetési szervek és 
intézményeik vagy társulásaik és azok intézményei,  
non-profit és for-profit szervezetek; egyházi 
szervezetek és intézmények, szakmai szervezetek, és 
ezek  konzorciumai) 

0,00 0,00 5,40 0,06 5,20 0,00 0,00 10,66 10,0% 5,00 400,00 100% 30-300 2011. IV 
negyedév

2012. I. 
negyedév

kkv 
kedvezményezett / 

kkv beszállító

1. Egészséget támogató hatékony tervezés és döntéshozatal (egészségtervek) segítése 
módszertani fejlesztéssel, szakmai támogatással országos és kistérségi, helyi szinten 
2. Eszközkészlet, modellprogram-leírások és folyamatos szakmai támogatás a kistérségi 
és települési életmódprogramok és teljes kör  közoktatási egészségfejlesztési  programok 
kidolgozói  és megvalósítói számára, valamint  a tematikus szakmai akcióterületek (pl.: 
táplálkozás,  mozgás, lelki egészségfejlesztés,  szenvedélybetegségek megel zése, 
balesetmegel zés) megvalósítói számára minden területi szinten és színtéren
3. Az egészségfejlesztési és els dleges prevenciós tevékenységet támogató 
népegészségügyi vizsgálatok, kutatások, jó gyakorlatok támogatása.
4. Kistérségi, települési, munkahelyi,  tematikus akcióterületi egészségtervek  kidolgozása 
és életmódprogramok,  valamint  teljes kör  közoktatási egészségfejlesztési programok 
megvalósítása
5. Alkalomszer  sz résre vonatkozó modellprogramok terjesztése 
6. Betegségmegel zési, baleset-megel zési, els segélynyújtási, egészségfejlesztési 
alapismereteket közvetít  tájékoztató anyagok, kiadványok, 
eszközök megtervezésének, el állításának, terjesztésének támogatása
7. Balesetmegel zési és els segélynyújtási programok (országos, kistérségi, helyi) 
kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, gyermekbiztonsági 
oktatóközpont létrehozása
8. Munkahelyi egészségfejlesztési programok, munkahelyi egészségtervek 
támogatása,  beleértve az egészségügyi intézményeket is 
9. Életvezetési egyéni kompetenciák fejlesztése az öngondoskodási képesség 
fejlesztése érdekében
10. A területi életmódprogramokban és a tematikus akcióterületek között  célcsoport 
specifikus szabadid - és diáksport rendezvények, szolgáltatások szervezése és az 
ahhoz kapcsolódó – testmozgást ösztönz  – programok, civil és önkormányzati 
hálózatok programjainak támogatása

1. A konstrukció indításának feltétele: A TÁMOP 6. 2007/08 és 2009/10-es Akciótervei 
keretében indított 6.1.2 konstrukciók tapasztalatainak beépítése, a fejlesztési szükségletek 
pontosításával. 
2. Az abszorpció biztosítása érdekében szükséges esetleges túlvállalás esetén a konstrukció 
KMR kerete kerül megnövelésre. 
3. A TÁMOP 6.1.2/09 konstrukció esetleges maradványösszegével a támogatásra 
rendelkezésre álló forrás automatikusan növelésre kerül. 

új 6.1.3. A

Pilot jelleg  sz r programok  
(véd n i méhnyaksz rési, illetve  
vastagbélsz rési programok) 
országos kiterjesztésének 
támogatása

kiemelt 6- non-profit szervezet államháztartáson belül
(Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) 0,00 0,31 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30,0% 1 000,00 1 000,00 100% 1 2011. II. 

negyedév
2011. III. 
negyedév kkv beszállító

1. A sz rési programok lebonyolításához és kiterjesztéséhez szükséges eszközök 
beszerzése
2. A sz rések kiterjesztésébe bevonni tervezett szakdolgozók felkészítése és képzése
3. Sz rések lebonyolításának koordinálása és kiértékelése

A konstrukció indításának feltételei: 
1. A megalapozó pilotprojekt eredményeinek, tapasztalatainak kiértékelése, az országos 
kiterjesztés megalapozása. 
2. A véd n i hálózat sz rési tevékenységre történ  alkalmassá tétele után a sz rési 
tevékenység finanszírozásának (ösztönzés és labor) biztosításának bemutatása.
3. Az ösztönz , és a finanszírozást biztosító anyagi eszközök rendelkezésre állására 
vonatkozó kötelezettség vállalásokat deklaráló jogszabály módosítási koncepciók 
elékészítése (háziorvosk és véd n k), valamint NEFMI kötelezettség vállalás a bevezetésre. 

új 6.1.3. B
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési kampányok 
támogatása

kiemelt 6- non-profit szervezet államháztartáson belül
(Országos Egészségfejlesztési Intézet) 0,00 0,37 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 5,0% 0,00 1 200,00 100% 1 2011.III. 

negyedév
2011. IV. 
negyedév kkv beszállító

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

1. A konstrukció indításának feltétele: A kommunikációs koncepció és módszertan 
elkészítése és a fenntarthatóságra vonatkozó modellszámítások bemutatása. 
2. A fejlesztés eredményeképpen az OP indikátor megvalósulását biztosítani kell.

utód 6.2.2.A
Képzési programok az 
egészségügyi ágazat szolgáltatás-
fejlesztése érdekében

egyfordulós 
pályázat

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(Közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végz
fekv  és járóbeteg szakellátó intézmények, háziorvosi 
szolgálat, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók, 
közfinanszírozott betegszállító és mentési 
tevékenységet ellátó  szervezetek, egészségügyi 
háttérintézmények, orvostudományi egyetemek, 
konzorciumok)          

0,00 1,11 3,35 0,00 1,50 0,00 0,00 5,96 10,0% 10,00 800,00 100% 50-300

2011.I. 
negyedév 

2012.I. 
negyedév

2011.III. 
negyedév   
2012. III. 
negyedév

kkv 
kedvezményezett/k

kv beszállító

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

1. Tervezett kiemelt képzési tetrületek (komponensek): 
  a) Háziorvosok képzése (központi gyakornki program keretében)
  b) Sürg sségi szakorvosok és szakdolgozók képzése
  c) szakdolgozói ösztöndíjprogramok támogatása (kiemelten a romák vonatkozásában)
  d) További hiányszakmák és ágazati humáner forrás prioritásoknak megfelel  képzések, 
valamint a TIOP fejlesztéseket támogató kompetencia b vít  és személetformáló képzések 
2. Az egyes konstrukciók indításának feltétele a részletes szakmai koncepciók elkészítése, a 
fenntarthatóság biztosítása, valamint az esetlegesen  szükséges jogszabálymódosítás(ok) 
koncepciójának  elkészítése
3. A maximális támogatás összegét az egyes fejlesztési területek specifikumai határozzák 
meg. 

utód 6.2.2.B Képzés és módszertani fejlesztés egyfordulós 
pályázat

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(Egészségügyi szakképzésre akkreditált és 
feln ttképzési tanúsítvánnyal rendelkez
képz intézmények, valamint szakmai kamarák, 
tudományos társaságok,beleértve a 
sportegészségügyi szolgáltatókat)

0,00 0,15 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,0% 10,00 100,00 100% 5-50 2011.II. 
negyedév

2012. II. 
negyedév kkv beszállító 

1. Egészségügyi képzés- és módszertani fejlesztés:
  a) közép- és fels fokú szakirányú szakképzések szakmai anyagainak kifejlesztése, 
kapcsolódó távoktatási- és digitális tananyagfejlesztés
  b) m ködési nyilvántartásba való visszakerülést támogató képzések
  c) Hatáskör-, illetve kompetenciab vít  képzési formák szakmai anyagainak kifejlesztése
  d) Egészségügyi határterületeken interdiszciplináris képzések, továbbképzések 
fejlesztés
  e)Tradicionális és komplementer gyógyászattal összefügg  képzésfejlesztési 
tevékenység
2. Módszertani fejlesztések
3. A kifejlesztett tananyagokhoz a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó tanárokat 
felkészít  program, szakért i felkészít  program el készítése és/vagy kifejlesztett képzési 
programok vizsgarendszeréhez felkészítés kialakítása, a továbbképzési vizsgarendszer 
kialakítása, a szakképzés és a fels oktatás közötti átjárás el készítése.  
4. Hatásköri listák el készítése

A konstrukció indításának feltételei: A fejlesztési szükségletek, prioritások meghatározása.

új 6.2.3
Országos egészségmonitorozási 
és kapacitástérkép adatbázis- és 
alkalmazásfejlesztés

kiemelt
6- non-profit szervezet államháztartáson belül 
(Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet vezette 
konzorcium)

0,00 0,31 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 30,0% 500,00 1 000,00 100% 1 2011.I. 
negyedév

2011. III. 
negyedév kkv beszállító 

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

A konstrukció indításának feltételei: 
1. Az egészségmonitoring ágazatirányítási beágyazottságának szervezeti és szabályozási 
kereteinek létrehozása. 
2. Az információs adatbázisok egységesítéséhez szükséges jogszabályi háttér megteremtése.

utód 6.2.4 Foglalkoztatás intézményi 
támogatása

egyfordulós 
pályázat

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(Közfinanszírozott egészségügyi szakellátást  végz
fekv  és járóbeteg szakellátó intézmények, háziorvosi 
szolgálatok, otthoni szakellátást nyújtó szolgáltatók, 
mentési tevékenységet ellátó szervezetek)

0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,0% 10,00 200,00 100% 30-60 2011.IV. 
negyedév

2012.II. 
negyedév

kkv 
kedvezményezett 

(esetleges)

1. Orvosok és egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatásának támogatása különösen az 
országos hiányszakmának min sül  körben
2. Mobil team foglalkoztatásának támogatása
3. egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges személyzet foglalkoztatása
4. Romák egészségügyi szektorban történ  munkavállalását ösztönz  foglalkoztatási 
programok megvalósítása, a megvalósítás szakmai támogatása
5. Háziorvosi szolgálat esetében praxisösszevonással összefügg  humán er forrás-
b vítéshez képzési díjtámogatás és foglalkoztatási támogatás

A konstrukció indításának feltételei: A fejlesztési szükségletek, prioritások meghatározása.

Társadalmi Megújulás Operatív Program - 6. prioritás: Egészségmeg rzés és egészségügyi humáner forrás fejlesztés

Keret 
KMR+KO
NV része 
(Mrd Ft) 
(HEP és 

KÖZIG IH)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

El zete
s 

támogat
ási 

igénnye
l 

lekötött 
összeg 

Kedvezményezettek köre
Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Megjegyzés Átjárható

ság (%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támoga
tandó 

projekte
k 

tervezet
t száma

Konstrukc
ió 

tervezett 
indítása 

(év/negye
d-fél év)

Támogatható tevékenységek

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 
kedvezményezett

/kkv 
beszállító/nincs 

kkv)

Konstrukci
ó tervezett 

zárása 
(év/(negyed-

fél év)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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Támo
gatás 
mérté
ke (%)

2011 
KMR

2011 
KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 

KONV Min. Max. Max.

Társadalmi Megújulás Operatív Program - 6. prioritás: Egészségmeg rzés és egészségügyi humáner forrás fejlesztés

Keret 
KMR+KO
NV része 
(Mrd Ft) 
(HEP és 

KÖZIG IH)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

El zete
s 

támogat
ási 

igénnye
l 

lekötött 
összeg 

Kedvezményezettek köre
Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Megjegyzés Átjárható

ság (%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támoga
tandó 

projekte
k 

tervezet
t száma

Konstrukc
ió 

tervezett 
indítása 

(év/negye
d-fél év)

Támogatható tevékenységek

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 
kedvezményezett

/kkv 
beszállító/nincs 

kkv)

Konstrukci
ó tervezett 

zárása 
(év/(negyed-

fél év)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

új 6.2.5.A

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Egységes 
küls  felülvizsgálati rendszer 
kialakítása a járó- és fekv beteg 
szakellátásban, valamint a 
gyógyszertári ellátásban  

kiemelt

6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(Egészségügyi Min ségfejlesztési és Kórháztechnikai 
Intézet vezette konzorcium)

0,00 0,29 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 10,0% 0,00 950,00 100% 1 2011.I. 
negyedév

2010. II. 
negyedév kkv beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele:Az akkreditációs rendszer m ködtetéséhez, az  szükséges 
jogszabály módosítások ütemezésének elkészítése.

új 6.2.5.B

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

egyfordulós 
pályázat

2 - mikrovállalkozás
3 - kisvállalkozás
4 - középvállalkozás
5 - támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-
4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6- non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(állami intézmények vagy azok költségvetési szervei; 
közfinanszírozott egészségügyi szakellátást  végz
fekv - és járóbeteg szakellátó intézmények)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 5,0% 10,00 20,00 100% 40-50 2012. II. 
negyedév

2012.IV. 
negyedév

kkv 
kedvezményezett/k

kv beszállító

1. Egységes küls  felülvizsgálati rendszer bevezetésére történ  felkészülés támogatása 
pilot jelleggel járó- és fekv beteg szakellátó intézményekben
2. Intézményen belüli felkészít  wokshopok, tanácsadás, képzés és képzési díjtámogatás, 
eljárás- és protokollfejlesztés  
3. Háttértanulmányok, felmérések, elemzések készítése

A konstrukció indításának feltétele: A TÁMOP 6.2.5/A kapcsolódó kiemelt projekt megfelel
el rehaladása. 

új 6.2.5.C

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Területi 
együttm ködések kialakítáásnak, 
fejlesztésének szakmai, 
módszertan támogatása 

kiemelt
6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 
(Egészségügyi Min ségfejlesztési és Kórháztechnikai 
Intézet) 

0,00 0,18 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 10,0% 0,00 600,00 100% 1 2011. II. 
negyedév

2011. III. 
negyedév kkv beszállító

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

A támogatási szerz dés megkötésének feltétele: A területi együttm ködésekre vonatkozó 
módszertan el zetes rendelkezésre állása, a szaktárca által történ  jóváhagyással. 

új 6.2.5.D

Szervezeti hatékonyság 
fejlesztése az egészségügyi 
ellátórendszerben - Területi 
együttm ködés támogatása

egyfordulós 
pályázat

6 - non-profit szervezet államháztartáson belül
7 - non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(Közfinanszírozott járó- és fekv beteg szakellátó 
intézmények konzorciumai)

0,00 1,60 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 15,0% 500,00 1 600,00 100% 7 2011.III. 
negyedév

2012. I. 
negyedév kkv beszállító 

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

1. A konstrukció indításának feltételei: 
  a) A szükséges jogszabálymódosítások megjelentetése
  b) A kiemelt projekt indulásának meg kell el znie a pályázatos konstrukició megjelenését. 
2. A KMR területén megvalósuló fejlesztés önálló, a forrásallokáció nem arányosítással került 
meghatározásra.

új 6.2.7

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

kiemelt
6- non-profit szervezet államháztartáson belül -
Egészségügyi Stratégia Kutatóintézet által vezetett 
konzorcium

0,00 0,31 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,0% 500,00 1 000,00 100% 1 2011. III. 
negyedév

2012. I 
negyedév kkv beszállító 

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

A konstrukció indításának feltétele: 
1. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer koncepciójának elkészítése
2. A TIOP 2.3.1 konstrukcióhoz való illeszkedést biztosítani kell. 

6. Prioritás 0,00 4,78 24,98 0,06 7,45 0,00 0,00 37,27 - - - 100% 14Összesen:
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TÁMOP 7. és 9. prioritás Technikai Segítségnyújtás
1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
4,85 4,85 4,85

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
7,72 2,91 2,91 2,91 5,82 22,28

Prioritás rövid tartalma

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtási keret az OP 
közrem köd  szervezeteinek  valamint a specifikusan az OP megvalósulásához köthet  egyéb tevékenységek (pl. 
monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz  tanulmányok stb.) finanszírozására szolgál. A Technikai 
Segítségnyújtás forrásai megoszlanak a 7. (konvergencia) és 9. (KMR) prioritási tengelyek között, a KMR 12,74%, 
konveregencia 87,26%.

Összesen
14,56

Indikátor megnevezése

Támogatott új TA projektek megvalósulási 
aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

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

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

Indikátor 
típusa Bázisérték
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TÁMOP 7. és 9. prioritás: Technikai Segítségnyújtás

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 7.2.1 Az OP lebonyolításával 
kapcsolatos egyéb feladatok kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 4,85 4,85 4,85 1,86 0,00 0,00 100% 10 2011 2015 kkv beszállító

OP lebonyolításával kapcsolatos specifikus feladatok 
(OP MB ülések megrendezése, éves megvalósítási 
jelentések készítése,tanulmányok, elemzések, 
értékelések készítése, - szakért i tanácsadás, 
szakmai rendezvények megvalósítása, szakmai 
anyagok fodítása, tolmácsolás, humán kapacitás 
fejlesztés)

7. Prioritás 0,00 4,85 4,85 4,85 1,86 0,00 0,00 100% 10

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)



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

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1014/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-
13-as akcióterve 

2010. december 
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

db output 1 286 35 000

m2 output 0 100 000

% eredmény 68,1 95

f eredmény 8 900 000 13 500 000

f eredmény 5,8 6,5

% eredmény 20 20 
(6. évfolyam)

% eredmény 24 20
(8. évfolyam)

% eredmény 48 30
(10. évfolyam)

db output 24 100 000 38 000 000

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 0,00 0,00 KMR
20,49 4,81 0,00 KONV
20,49 4,81 0,00 Összesen

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KMR

120,54 4,00 10,70 14,60 0,00 149,84 KONV
120,54 4,00 10,70 14,60 0,00 149,84 Összesen

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

25,30

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

Összesen
0,00

M szaki, matematika vagy egyéb természettudományos 
diplomával rendelkez k 1000 f re jutó száma a 20-29 éves 
korosztályban

Könyvtári távhasználatok száma

Iskolák és iskolafokozatok közötti szegregáció indexe (az iskolai 
átlagos teljesítmény és a tanulók egyedi olvasási-, szövegértési 
teljesítménye között megfigyelt kapcsolat er ssége - a tanulók 
egyedi olvasás-szövegértési eredményei szóródásában az iskolák 
átlagos eredményei által magyarázott rész)

25,30

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

TIOP 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Megfelel  IKT-berendezéssel (definíció: interaktív tábla és 
hozzátartozó munkaállomás) felszerelt tantermek száma 

Fels oktatási aktivitásra, kutatásra alkalmas, korszer  komplex 
terek (a program keretében felújított, ill. újonnan épített) 
mennyisége

A számítógépet használó tanulók aránya az iskolákban 

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaer -piaci helytállást biztosító kompetenciák fejlesztéséhez, továbbá a 
fels oktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához szükséges formális, nem-formális és informális oktatás 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése

Indikátor megnevezése

Közm vel dési intézmények nem formális, informális képzésein 
résztvev k száma
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 
KMR

2011 
KONV

2012 
KMR

2012 
KONV 2013 KMR 2013 

KONV Min. Max. Max.

új 1.1.1.
Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztés a 
közoktatásban

egyfordulós / 
automatikus

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül
Közoktatási intézmények fenntartói

0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,0% 5,00 50,00 100% 100-2000 2011. I. félév 2 013 kkv beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele: A 
pályázatot kezel  intézményi 
kapacitás b vítése és alkalmassá 
tétele a kiemelked en nagy számú 
támogatási jogviszony létrehozására 
és nyomonkövetésére. A NEFMI 
figyelembe veszi a KIM javaslatait, 
észrevételeit a konstrukciók 
kidolgozása során.

utód 1.2.1.

Agóra - multifunkcionális 
közösségi központok és 
területi közm vel dési 
tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása

egyfordulós

azon megyei jogú városok önkormányzatai, 
amelyek nem fejlesztési pólus-, 
illetve társpólus-városok és nem 
tartoznak a korábbi Agóra pályázati kiírás 
kedvezményezetti körébe, a Nyugat-dunántúli 
Régió számára elkülönített keret áll rendelkezésre

0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00 0,00 4,86 0,0% 1 000,00 1 600,00 tevékenységenké
nt meghatározott

3-4 (ebb l 
Nyugat-

dunántúli 
Régióban 
min. 1)

2012. II. félév 2015. kkv beszállító

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

A konstrukció indításának feltétele a 
konstrukció tartalmi felülvizsgálata, 
valamint a megvalósulás során 
szerzett tapasztalok kiértékelésének 
eredménye. A NEFMI figyelembe veszi 
a KIM javaslatait, észrevételeit a 
konstrukciók kidolgozása során.

utód 1.2.2.

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

egyfordulós

6. non-profit államháztartáson belül 
7. non-profit államháztartáson kívül
(Az 1997. évi CXL tv. szerinti m ködési 
engedéllyel rendelkez  muzeális intézmények és 
az 1995. évi LXVI. tv. alapján bejegyzett 
levéltárak. Önálló gazdálkodási jogkörrel nem 
rendelkez  muzeális intézmények 
vonatkozásában: muzeális intézmény 
tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés 
esetében a központi muzeális intézmény, egyéb 
esetben fenntartó pályázhat.)

0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,0%
A) 5,00  B) 
20,00  C) 

5,00

A) 30,00  B) 
120,00  C) 

20,00
100% 30-70 2011. II. félév 2013. kkv beszállító

Pedagógiai foglalkozásokra alkalmas helyek kialakítása, akadálymentesítés
a) „Oktató múzeum és levéltár”: A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése:
 az alkotókészséget és kreativitást fejleszt  múzeumi közösségi terek, oktatótermek,
 kiállítási pihen  sarkok és (a látogató gyerekek, illetve a nagycsaládos, kisgyermekes látogatók gyerekei részére)
 gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele. 
Múzeumi épület b vítése, bels  terének átalakítása, funkcióváltása, meglév  helyiség korszer sítése, bels építészeti kialakítások.
 Berendezések, eszközök beszerzése.
A levéltár-pedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, közösségi terek, oktatótermek, kiállítási terek kialakítása, fejlesztése.
 Levéltári épület b vítése, bels  terének átalakítása, funkcióváltása, meglév  helyiség korszer sítése, bels építészeti kialakítások.
 Berendezések, eszközök beszerzése.
b) „Tanulmányi raktár és látványtár”: Tanulmányi raktárak, látványtárak kialakítása, 
illet leg meglév  gy jteményi raktárak nyilvánosan látogatható tétele (tanulmányi raktárrá, látványtárrá fejlesztése)
 azok b vítése, korszer sítése, átalakítása  révén.                                                                                                                                               
c) „Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz”: 
A múzeumokban és levéltárakban rzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében
 korszer  IKT infrastruktúrával felszerelt,
 internet-csatlakozással rendelkez
informatikai pont(ok) vagy korszer en berendezett önálló részlegek kialakítása,
 amelyek el segítik a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést is.
Mindkét komponenshez: fogyatékkal él k múzeum és levéltár használatát támogató fejlesztések .

utód 1.2.3.

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

automatikus

6. non-profit államháztartáson belül
7. non-profit államháztartáson kívül
(Helyi önkormányzat fenntartásában m köd , a 
nyilvános könyvtárak jegyzékén szerepl
közkönyvtár, és iskolai könyvár vagy annak 
fenntartója (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a 
nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésér l)

0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,0% 5,00 8,00 100% 80-100 2011. I. félév 2013. kkv beszállító

• Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához/igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése;
 az újonnan beszerzett hardverek m ködtetéséhez operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek; 
• A fogyatékkal él k számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz
 kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések (informatikai eszközök, egyéb eszközök;
 valamint kis lépték  bels  épület-átalakítás, korszer sítés, b vítés az elszámolható költségek max. 10%-áig);
• Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküld  szoftverek beszerzése;
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
• Épületen belüli korszer sítés: olvasói terek b vítése, átalakítása,
 világításkorszer sítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi
foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 25%-áig.

utód  1.2.5 

Infrastrukturális 
fejlesztések az 
esélyegyenl ség elv   
min ségi oktatás és az 
egész életen át tartó 
tanulás támogatása 
érdekében az LHH 
kistérségekben

LHH 
eljárásrend

non-profit szervezet államháztartáson belül
non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,0% 30,00 60,00 100% 10–20 2011. II. félév 2014. kkv beszállító

IKT infrastruktúra fejlesztés
Bútorok beszerzése
Taneszközök, szemléltet  eszközök beszerzése
Akadálymentesítés
Épületen belüli korszer sítés, b vítés, átalakítás, világításkorszer sítés

utód 1.3.1

Speciális infrastruktúra 
fejlesztés és 
eszközbeszerzés a 
fels oktatásban

egyfordulós
2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt, állam által elismert 
fels oktatási intézmények.

0,00 0,00 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,0% 200,00 1 500,00 max. 95% 11 2011. IV. 
negyedév 2014. beszállító Infrastruktúra fejlesztés

Eszközbeszerzés

1. Prioritás 0,00 0,00 20,44 0,00 4,86 0,00 0,00 25,30 0,0% - - 100% -

TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Összesen:

Konstrukci
ó tervezett 

zárása 
(év/(negyed-

Konstrukció 
kkv 

érintettsége 
(kkv 

Támogatható tevékenységekKedvezményezettek köre

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Keret KMR+KONV 
része (Mrd Ft) 

(HEP és KÖZIG 
IH)

Megjegyzés Átjárhat
óság (%)

Támogatás összege 
(MFt)

Támogata
ndó 

projektek 
tervezett 

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-

Konsrukció 
státusza (új 

vs. utód)

Konstrukci
ó kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
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TIOP 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

db Eredmény 357 253

db Eredmény 39 120

% Eredmény 38,7% 50%

% Eredmény 79% 90%

% Eredmény 80% 95%

F Hatás 32 507 30 882

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
0,00 0,00 0,00 KMR

73,15 4,20 0,00 KONV
73,15 4,20 0,00 Összesen

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0 /100
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KMR

239,92 2,10 71,05 4,20 0,00 317,27 KONV
239,92 2,10 71,05 4,20 0,00 317,27 Összesen

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

77,35
77,35

Mentéshez szükséges feltételek kiépülésével a 
mentés által 15 percen belüli elérhet  lakosság 
arányának növekedése

Az aktív fekv - és járóbetegszakellátást 
hozzáférési standardokon belül el nem ér
települések száma
Intézményközi informatikai rendszerbe bevont 
egészségügyi szolgáltatók száma

Digitalizált képalkotó eljárások arányának 
növekedése a diagnosztikában

Prioritás rövid tartalma

A prioritás célja, hogy hozzájáruljon egy a jelenleginél sokkal inkább szolgáltatáselv  ellátórendszer kialakításához, 
amely az er források koncentrálásával magasabb átlagos min ség  és költséghatékonyabb gyógyító-megel z
ellátásokat nyújt az igénybevev knek. Alapvet  cél, hogy a hozzáférés egyenl tlenségei mérsékl djenek, és a 
rendszer a szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – 
hosszú távon is fenntartható maradjon.

Összesen
0,00

Indikátor megnevezése

Súlyponti kórházak kiemelt feladatok ellátáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásainak hozzáférési 
standardoknak megfelel  elérhet sége

Indikátor 
mérték-
egysége

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 
okozta standardizált halálozási arányszám

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, ……. HUF/EUR árfolyamon)
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 KMR 2011 KONV 2012 KMR 2012 KONV 2013 KMR 2013 KONV Min. Max. Max.

új 2.1.1. Regionális járóbeteg szakellátó 
intézmények fejlesztése egyfordulós pályázat

6.non-profit szervezet állaháztartáson belül,  7.non-
profit szervezet államháztartáson kívül 
(megyei/regionális járóbeteg szakellátó intzémények  
vagy fenntartójuk)

0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0% 150,00 500,00 90% 6-18 2011.IV.negyed
év 2012. III. negyedév kkv  beszállító 

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

1. A konstrukció megjelentetésének feltételei: 
  a) Járóbeteg szakellátó intézmények területi ellátási kötelezettségeinek áttekintése, pontos 
tartalmának meghatározása
  b) Járóbeteg szakellátás progresszivitási szintjeinek felülvizsgálata, egységes nómenklatúra 
bevezetése
  c) A fejlesztési szükségletek meghatározása megyei szinten, különös tekintettel az eddig felhasznált 
forrásokra, a 2006-2007-es ágazati reform eredményeire és a jelenlegi fejlesztési koncepciók 
tartalmára.   
Felel s: NEFMI 
2. Csak non-profit szervezetek pályázhatnak. A NEFMI álláspontja szerint csak non-profit 
vagyokezel k alapíthatók, illetve kezelhetik az egészségügyi ellátás infrastruktúráját.

utód 2.1.3.
Aktív kórházi ellátásokat kiváltó 
járóbeteg szolgáltatások 
fejlesztése

egyfordulós pályázat

6.non-profit szervezet államháztartáson belül,  7.non-
profit szervezet államháztartáson kívül 
(közfinanszírozott egészségügyi fekv beteg 
intézmények vagy fenntartójuk)

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,0% 250,00 1 000,00 90% 5-12 2011. III. 
negyedév 2012. I. negyedév kkv  beszállító 

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

1. Konstrukció indításának feltétele: A korábbi pályázatok tapasztalatai alapján a fejlesztési 
szükségeletek meghatározása, különös tekintettel az eddig felhasznált forrásokra, és a jelenlegi 
fejlesztési és finanszírozási koncepciók tartalmára. 
2 Csak non-profit szervezetek pályázhatnak. A NEFMI álláspontja szerint csak non-profit 
vagyokezel k alapíthatók, illetve kezelhetik az egészségügyi ellátás infrastruktúráját. Ezek alapján for-
profit pályázat nem támogatható.
3. A konstrukció keretösszege a TIOP 2.1.3/10 pályázati felhívás maradványösszegét is tartalmazza.

utód 2.2.2 Sürg sségi ellátás fejlesztése 
(SO1 és SO2) egyfordulós pályázat

6.non-profit szervezet állaháztartáson belül,  7.non-
profit szervezet államháztartáson kívül 
(közfinanszírozott egészségügyi fekv beteg 
intézmények vagy fenntartójuk)

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,0% 100,00 720,00 90% 5-10 2011. II. 
negyedév 2011.IV. negyedév kkv  beszállító 

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

1. A konstrukció indításának feltétele: A fennmaradó fejlesztési szükségeletek meghatározása (a 
sürg sségi ellátás progresszivitási térképének elkészítésével), különös tekintettel az eddig felhasznált 
forrásokra és a jelenlegi fejlesztési és finanszírozási koncepciók tartalmára.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg a TIOP 2.2.2/C/10 konstrukció esetleges maradványösszegével 
növekedhet.
3. Csak non-profit szervezetek pályázhatnak. A NEFMI álláspontja szerint csak non-profit 
vagyokezel k alapíthatók, illetve kezelhetik az egészségügyi ellátás infrastruktúráját. Ezek alapján for-
profit pályázat nem támogatható. 

utód 2.2.4.
Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúra-fejlesztés a 
fekv beteg-szakellátásban 

egyfordulós pályázat

6.non-profit szervezet állaháztartáson belül,  7.non-
profit szervezet államháztartáson kívül 
(közfinanszírozott egészségügyi fekv beteg 
intézmények vagy fenntartójuk)

0,00 0,00 44,05 0,00 0,00 0,00 0,00 44,05 0,0% 500,00 3 500,00 90% 10-30 2011. IV. 
negyedév 2012.I. negyedév kkv  beszállító 

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

1. Konstrukció indításának feltételei: 
  a) A TIOP 2.2.4/09/1 azonosítószámú kiírás projektkiválasztási eljárásának lezárása. A 
rendelkezésre álló keretösszeg a TIOP 2.2.4/09/1 esetleges maradványösszegével növekedhet.
  b) A fejlesztési szükségeletek meghatározása, különös tekintettel az eddig felhasznált forrásokra, a 
2006-2007-es ágazati reform eredményeire és a jelenlegi fejlesztési és finanszírozási koncepciók 
tartalmára.
2. Csak non-profit szervezetek pályázhatnak. A NEFMI álláspontja szerint csak non-profit 
vagyokezel k alapíthatók, illetve kezelhetik az egészségügyi ellátás infrastruktúráját. Ezek alapján for-
profit pályázat nem támogatható. 

utód 2.2.5. Korszer  regionális onkológiai 
hálózat kialakítása és fejlesztése egyfordulós pályázat

6.non-profit szervezet állaháztartáson belül,  7.non-
profit szervezet államháztartáson kívül (onkológiai 
centrumot, decentrumot m ködtet  non-profit 
egészségügyi szolgáltató (vagy fenntartója) és 
konzorciumai)

0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,0% 300,00 1 600,00 90% 5-15 2011.IV.negyed
év 2012. I. negyedév kkv  beszállító 

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

1. Konstrukció indításának feltétele a TIOP 2.2.5/09/1 azonosítószámú kiírás projektkiválasztási 
eljárásának lezárása. A rendelkezésre álló keretösszeg a TIOP 2.2.5/09/1 esetleges maradvány 
összegével növekedhet.
2. Onkológia Centrum fejlesztése csak azokban a régiókban lehetséges, ahol a TIOP 2.2.5/09/1 
azonosítószámú kiírás keretében nem kapott támogatást ilyen fejlesztés. A maximális támogatási 
összeg meghatározása a centrum-decentrumok számától függ.  
3. További feltétel a fejlesztési szükségletek meghatározása, különös tekintettel az eddig felhasznált 
forrásokra és a jelenlegi fejlesztési és jöv beni finanszírozási koncepciók tartalmára. 

új 2.3.1. 

Nemzeti Egészségügyi 
Informatikai (eHealth) Rendszer
A) komponens: központi 
informatikai rendszerek 
fejlesztése az intézményen belüli 
betegazonosítási rendszerek 
fejlesztésének biztosításához
B) komponens: Intézményen 
belüli betegazonosítási 
rendszerek fe

A): kiemelt projekt
B): egyfordulós 

pályázat

A): 6. non-profit szervezet állaháztartáson belül
(Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet vezette 
konzorcium)
B): 6.non-profit szervezet állaháztartáson belül,  
7.non-profit szervezet államháztartáson kívül 
(közfinanszírozott egészségügyi járó és fekv bete

0,00 0,00 3,00 0,00 1,20 0,00 0,00 4,20 0,0% A): 1000
B): 5

A): 3000
B): 50 100% A): 1

B): 50-100

A): 2011. II. 
negyedév

B): 2012. II. 
negyedév

A): 2011.IV. 
negyedév

B): 2012. IV. 
negyedév

kkv  beszállító 

1. A transzparens elszámolás alapköveként szolgáló elektronikus azonosító kártya 
kezeléséhez szükséges rendszerek létrehozása
2. Az intézményi rendszerekhez való csatlakozást lehet vé tev  szabványos szoftverek 
fejlesztése
3. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
4. Projektmenedzsment 
5. Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

A konstrukció indításának feltételei: 
1. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer koncepciójának elkészítése
2. A kapcsolódó EKOP megalapozó projekt elindítása és az elektronikus kártya szabványainak 
meghatározása. 
3. A Közép-Magyarországi Régió arányos fejlesztési forrásának biztosítása (Felel s: NEFMI) 
4. Az arányosítás módszertanának bemutatása (Felel s: NEFMI-NFÜ)
5. Be kell mutatni, hogy a fejlesztés milyen módon biztosítja, hogy valamennyi közfinanszírozott fekv - 
és járóbeteg intézményben m köd képes rendszer kerül kialakításra (Felel s: NEFMI)

új 2.3.2.

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

kiemelt projekt
6. non-profit szervezet állaháztartáson belül
(Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet vezette 
konzorcium)

0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,0% 0,00 2 100,00 100% 1 2011. I. 
negyedév 2011. II. negyedév kkv  beszállító 

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

A konstrukció indításának feltételei: 
1. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer koncepciójának elkészítése
2. A Közép-Magyarországi Régió arányos fejlesztési forrásának biztosítása. 
3. Az arányosítás módszertanának bemutatása (Felel s: NEFMI-NFÜ HEP IH)

új 2.3.3.

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

egyfordulós pályázat

                     6
non-profit szervezet állaháztartáson belül
(közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 
konzorciuma)

0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,0% 100,00 1 000,00 90% 6-8 2012. II. 
negyedév 2012 IV. negyedév kkv  beszállító 

1. Regionálisan integrált intézményközi kórházi információs rendszerek fejlesztése
2. Az integrálandó tartalmak és technológiai protokollok meghatározása, kifejlesztése
3. Hardver és szoftver beszerzés, fejlesztés
4. Projektmenedzsment 
5. Min ségbiztosítás 
6. Biztonságmenedzsment 
7 Nyilvánosság biztosítása
ESZA típusú tevékenységek: nem támogatható

A konstrukció indításának feltétele: 
1. Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer koncepciójának elkészítése
2. A TIOP 2.3.1 B) kopmponens indításával való összhang biztosítása. 
3. A HEFOP 4.4 program tapasztalatainak beépítése

2. Prioritás 0,00 0,00 73,15 0,00 4,20 0,00 0,00 77,35 0,0% - - 100% -

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás összege (MFt)

Kedvezményezettek köre

Keret 
KMR+KONV 
része (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete
(MrdFt)

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - 2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Konsrukció 
státusza 

(új vs. utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 
összeg (KEOP, 

KÖZOP el készítési 
projektek esetében) 

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Átjárhat
óság 
(%)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-
fél év)

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

25 éven aluliak 
(%)

25 éven felüliek 
(%)

eredmény 
eredmény

Bázis (2005): 
24,6 %, Bázis 
(2005): 18,5 %

Cél (2013): 19 
%

Cél (2013): 
14,5 %

% hatás Bázis (2005): 
57,9%

Cél (2013): 
65%

db kimenet 0,00 Cél(2013): 9 
000

% eredmény 40% Cél(2013): 100 
%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
35,02 14,93 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%): 0/100
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 0                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
36,60 9,05 36,91 3,99 0,00 86,55

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

Új kezdés kombinált indikátora (Azok arányát 
mutatja, akik a munkanélküli regiszterbe való 
bekerülést követ  6/12 hónapon belül nem 

részesültek támogatásban és szolgáltatásban – 
Európai Foglalkoztatási Stratégia – a 6/12 

hónappal korábban el ször vagy ismételten 
regisztrált munkanélküliekre)

Az aktív munkaer -piaci eszközökkel nyújtott 
munkaer -piaci szolgáltatásokban részesül k 

közül a programok befejezését követ  3. 
hónapban bejelentett járulékfizet  állással 

rendelkez k aránya

Korszer sített szociális és gyermekvédelmi 
intézményi fér helyek száma

Akadálymentes központi fenntartású 
közszolgáltatások aránya

Prioritás rövid tartalma

A prioritás célja a munkaer -piaci és társadalmi integrációt segít  szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése/javítása. A prioritás keretében az aktív álláskeresést és munkavállalást segít  és 
támogató, továbbá a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor.

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

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

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

49,95
Összesen
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 3.2.1.

Az integrált rendszer kereteinek 
megteremtése a foglalkoztatási 
szolgálat infrastruktúrájának 
fejlesztésével

kiemelt projekt Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 0,0% 6,00 6,00 100% 1 2010./I. félév 2013./II. félév

A munkügyi szervezet 
kirendeltségeinek eredményes és 

hatékony kapcsolatot  kell fenntartani a 
helyben m köd  kkv-k képvisel ivel. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy megfelel
környezetben fogadják a 

kapcsolattartókat. 

A korszer sítend  kirendeltségek helyszíni felméréssel történ  kiválasztása.A kiválasztott kirendeltség információs terének 
építészeti, bels építészeti átalakítására vonatkozó kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.Az új szolgáltatási modell 
funkcióján alapuló, az öninformációs terek kialakítására vonatkozó FSZH Arculati Kézikönyv adaptálása a tervezési 
feladatokhoz, valamint az új kézikönyv kiadásának, sokszorosításának bonyolítása.A FSZH Arculati Kézikönyv alapján 
történ  tervezés, az építmény rendeltetésszer  hasznosítását lehet vé tev  felújítás, akadálymentes kivitelezés, eszköz- és 
bútorbeszerzés, parkolóhelyek és kerékpár-tárolók létesítése.A kirendeltségi ügyintéz k részére megfelel  számú és 
felszereltség  személyi számítógépek és nyomtatók, továbbá álló, ül  és kültéri kioszkok, digitalizáláshoz szükséges 
eszközök, egyéb informatikai kiegészít  eszközök beszerzése és üzembe helyezése.Kioszkok és egyéb informatikai 
eszközök m ködését biztosító elektromos hálózatok beszerelése és korszer sítése.A kirendeltségi informatikai hálózatok 
kialakítása és fejlesztése.A hatékony bels  kommunikációt és a csoportmunkát támogató eszközök és szolgáltatások
 beszerzése.Az elektronikus iratkezelés és archiválás megvalósításához szükséges eszközök és szolgáltatások 
 beszerzése.Az ügyfelek, együttm köd  partnerek tájékoztatását támogató informatikai eszközök 
beszerzése, fejlesztése és üzembeállítása. Internetes telefonszolgáltatás (VoIP) megvalósítása, ehhez 
szükséges eszközök (telefonközpontok, készülékek, stb.) beszerzése a kirendeltségek vonatkozásában
.Megvalósíthatósági tanulmányok, tervezési dokumentumok készítése, min ségbiztosítási és projekttámogató 
szolgáltatások beszerzése.Beszerzett eszközökhöz kapcsolódó betanító jelleg  képzések szervezése, 
lebonyolítása.Kirendeltségek átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó feladatok (költözés, irodabérlet).

utód 3.2.2
A komplex rehabilitációhoz 
szükséges infrastrukturális feltételek 
megteremtése

kiemelt projekt non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 3,99 0,00 3,99 0,0% 3,99 3,99 100% 1 2012. nincs kkv Módszertani fejlesztés, nemzetközi tapasztalatcsere, informatikai fejlesztés, informatika beruházás, ingatlanfejlesztés, 
eszközbeszerzés 

Indítási feltétel:
1. projekt els  szakaszának értékelése az NFÜ által (kiemelten az I. 
szakaszban megvalósuló szakmai tartalomra, valamint a 
forrásfelhasználásra)
2. A projekt szakmai tartalmának projektcsatornába történ  benyújtása. 3. A 
részletes szakmai tartalom kidolgozás és mindkét fél általi elfogadása 2011. 
IV. negyedév

új 3.2.3.
A kistérségekben a közösségi 
szolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése

kiemelt projekt non-profit szervezet államháztatáson belül 0,00 8,00 2,40 0,00 10,40 0,0% 10,40 10,40 100%  1-9 2011.I.félév 2013.II.félév nincs kkv

Projektel készítés, telek kiválasztása, megállapodás az önkormányzatokkal. Szolgáltatóház felépítése, funkcióinak megfelel
berendezése. 
A projektgazdák tulajdonába kerül  épületekben a térség - els sorban inaktív - lakossága közösségi szolgáltatások 
biztosításához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzések.
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Projekt menedzsment biztosítása

Indítási feltétel: 1. Az RKKk-ra vonatkozó kormányrendelet megjelenése és az 
alapján a konstrukció áttekintése, szükség szerint az akcióterv módosítása
2. A részletes szakmai tartalom kidolgozása és minkét fél általi elfogadása 
2011. I. negyedév  3. kiemelt projektcsatornába nyújtása a projekt tervnek.

utód 3.3.1 A
A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: akadálymentesítés

Egyfordulós non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,0% 0,50 35,00 100% 400 2012. II. név 2013. IV. név nincs kkv fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Megyjegyzés: az OP hivatkozik arra, hogy a közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítése a tv-nyel összehangban történik.

Indítási feltételek:
1. a részletes szakmai feltételeket megalapozó országos felmérés 
elkészülése és a felmérés alapján a min-max tám. összeg, a keretösszeg és 
a tám. pályázatok számának átgondolása. - 2011. IV. né.
2. A felmérés alapján a min-max tám. összeg, a keretösszeg és a tám. 
pályázatok számának, pályázói kör, tartalom átgondolása, kidolgozása, 
mindkét fél általi elfogadása - 2011. IV. né.
3. Az indikátorok meghatározása

utód 3.3.1 B

A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: jelnyelvi 
tolmácsszolgálatok fejlesztése

Egyfordulós non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,00 0,54 0,00 0,54 0,0% 0,00 28,00 100% 19 2011. IV. név 2012. IV. név nincs kkv ingatlanvásárlás, akadálymentesítés, eszközbeszerzés

Indítási feltételek:
1. A konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása - 2011. I. félév
2. támogatható tevékenységek pontosítása, különös tekintettel az 
ingatlanvásárlás indokoltságára

utód 3.3.1 C

A közszolgáltatásokhoz való 
egyenl  esély  hozzáférés 
megteremtése: az elemi rehabilitáció 
infrastrukturális feltételeinek 
kialakítása

Egyfordulós non-profit szervezet államháztartáson kívül 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,0% 0,00 333,00 100% 9 2011. II. félév 2013. IV. név nincs kkv ingatlan b vítése, átalakítása, akadálymentesítés eszközbeszerzés

Indítási feltételek:
1. Összehangolása TÁMOP 5.4.7 tartalmával és ütemezésével.
2. Indítási feltétel: a korábban elindult PEMCS-en felmerült kérdésekre adott 
válaszok.  Javasolt indítási id pont: 2011. II. félév

utód 3.4.1 Bentlakásos intézmények kiváltása, 
új kapacitások létesítése

Egyfordulós/Kétford
ulós

non-profit szervezet államháztartáson belül; nonprofit szervezet 
államháztartáson kívül 0,00 14,97 0,00 0,00 14,97 0,0% 0,25 1,00 95% 2011. I-II. félév 2015.II. félév

TIOP 341 "A"- El készítés, tanulmányok, tervek elkészítése;
- Szükséges engedélyek, m szaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyek;
- Közbeszerzési eljárások;
- Építés, átalakítás, felújítás, b vítés, munkálatokhoz szükséges bontás
- Föld- és ingatlanvásárlás, amennyiben az elengedhetetlen az ingatlan létesítéséhez;
- Eszközbeszerzések (csak a kitagolt/kiváltott/ új intézmények, telephelyek kialakításához kapcsolódóan)
- Projektmenedzsment
ESZA típusú támogatható tevékenységek:  
- Szakmai továbbképzés a munkatársak számára;
- A változást kísér , az ellátottak önálló életvitelét er sít , illetve arra felkészít  programok megvalósítása;
- Az érintett ellátottak, illetve lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése;

Indítási feltételek:
I. Szociális területen történ  kiváltás:

Javasolt indítási id pont: 2011. II. félév

Indítási feltétel, 2011. I. félév:
1. a szociális terület kiváltási stratégiája elkészül, valamint a bizottság által is 
elfogadásra kerül 2010. december 31-éig
2. a stratégiához igazított szakmai koncepció elkészül 2011. I. negyedév 
végéig

II. Gyermekvédelmi szakellátás területén történ  kiváltás:
A gyermekvédelmi komponens forrása: 3 Mrd Ft
Javasolt indítási id pont: 2011. I. negyedév

Indítási feltétel:
1. a bizottságnak el kell fogadnia a gyermekvédelemre vonatkozó kiváltási 
startégiát, amely a gyermekvédelmi történyre épít 
2. milyen szempontok szerint történt a forrásmegosztás a két terület között
3. be kell mutatni a költséghatékonyságot

A bizottság 2010 decemberében fog foglalkozni ezzel a kérdéssel.
A 2. és 3. indítási feltételt a NEFMI vállalja, hogy 2010. november 20-ára 
teljesíti.

utód 3.4.2

Bentlakásos intézmények 
önkormányzati, állami, egyházi, 
nonprofit fenntartói, bentlakásos  
intézmények

egyfordulós non-profit szervezet államháztartáson belül; nonprofit szervezet 
államháztartáson kívül 0,00 3,05 0,00 0,00 3,05 0,0% 94% 2011. I. félév 2015.II. félév

Projekt-el készítés  költségei 
A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lév , valamint lakás- vagy lakóotthonként m köd  szociális 
és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények 
épületének/helyiségeinek b vítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele, a beruházáshoz szükséges bontás. Új 
lakás- és lakóotthonok kialakítása. 
Föld és ingatlanvásárlás max. 10%-os mértékben.
Eszközbeszerzések (csak a korszer sítéshez kapcsolódóan)
A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség biztosítása
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Projekt menedzsment biztosítása
ESZA  típusú támogatható tevékenységek

3. Prioritás 0,00 35,02 14,93 0,00 49,95 0,0% - - - 430

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

Megjegyzés 

Konstrukció 
tervezett 
zárása 

(év/(negyed-fél 
év)

Támogatható tevékenységek
Konstrukció kkv érintettsége 

(kkv kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Átjárhat
óság 
(%)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 
összeg (KEOP, 

KÖZOP el készítési 
projektek esetében) 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

Keret (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)

Projekt 
kiválasztás 

eljárása
Kedvezményezettek köreKonstrukció 

kódja Konstrukció neve
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TIOP 4. prioritás: Technikai Segítségnyújtás

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0 100,00%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,56 2,56 2,56

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
3,16 1,54 1,54 1,54 3,08 10,85

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

Indikátor 
típusa Bázisérték

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtási keret egyrészt az 
OP közrem köd  szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek – finanszírozására szolgál (az OP 
technikai-adminisztratív lebonyolítása). Másrészt ebb l a keretb l kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP 
megvalósulásához köthet  egyéb tevékenységek (pl. monitoring bizottságok m ködtetése, értékel , elemz
tanulmányok stb.)

Összesen
7,69

Indikátor megnevezése

Támogatott új TA projektek megvalósulási 
aránya

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, ……. HUF/EUR árfolyamon)
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 4.2.1
Az OP lebonyolításával 
kapcsolatos egyéb 
feladatok

kiemelt (TA) non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 2,56 2,56 2,56 7,69 0,00 0,00 100% 10 2011 2015 kkv beszállító

OP lebonyolításával kapcsolatos specifikus feladatok 
(OP MB ülések megrendezése, éves megvalósítási 
jelentések készítése,tanulmányok, elemzések, 
értékelések készítése, - szakért i tanácsadás, 
szakmai rendezvények megvalósítása, szakmai 
anyagok fodítása, tolmácsolás, humán kapacitás 
fejlesztés)

4. Prioritás 0,00 2,56 2,56 2,56 7,69 0,00 0,00 100% 10

TIOP 4. prioritás: Technikai Segítségnyújtás

Konsrukció 
státusza (új vs. 

utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatan
dó 

projektek 
tervezett 
száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés Támogatható tevékenységek

Összesen:

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret (Mrd 
Ft) (HEP és 
KÖZIG IH)



A Kormány 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozata
a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyja a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint;

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyenek javaslatot

a Végrehajtás Operatív Programnak a kormányzati mûködés rendszerébe való fokozottabb bevonásáról.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. január 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozathoz
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A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as 
akcióterve 

2010. december 
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% eredmény 0,00 100,00

% output 60,00 40,00

% output 100,00 100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 2014 2015
34,90 0,00 0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
26,46 18,42 5,44 5,44 5,60

Összesen
34,90

Indikátor megnevezése

ÚMFT forrásainak abszorpciója

Indikátor 
mérték-
egysége

Indikátor 
típusa Bázisérték

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

1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felel s központi
 és horizontális intézmények m ködtetése és fejlesztése

61,36

Az operatív programok végrehajtásához 
szükséges HR kapacitás

Az operatív programok végrehajtásában részt 
vev  szervezetek feladatellátása

Összesen

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felel s központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását, valamint 
az intézményrendszer egészének felkészülését segít  képzési, humáner forrás fejlesztési programok kidolgozását és 
végrehajtását. 
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 1.1.1. Intézmények kapacitásának 
biztosítása kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 34,78 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 28 futó 2015/IV kkv beszállító

 - humán er forrás alkalmazása;
- a humán er forrás ismereteinek és 
készségeinek fejlesztése;
- humán er forrás infrastrukturális 
hátterének biztosítása;
- tapasztalatcsere, legjobb gyakorlat 
terjesztése;
- küls  szakért i állomány megbízása;
- tanulmányok, útmutatók kidolgozása

a "támogatandó 
projektek tervezett 
száma" tartalmazza 
a már jelenleg is 
futó projektek 
számát

utód 1.1.2. Képzési, humán er forrás 
menedzsment programok kiemelt (TA) 6- non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 2 futó 2015/IV kkv beszállító

 - szakmai képzések;
- készség- és kompetencia alapú képzések;
- képzésekhez kapcsolódó kiegészít
tevékenységek (e-learning rendszer 
bevezetése)

a "támogatandó 
projektek tervezett 
száma" tartalmazza 
a már jelenleg is 
futó projektek 
számát

1. Prioritás 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85% 30

Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 

összeg (KEOP, KÖZOP 
el készítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Támogatható tevékenységek
Konstrukció 

zárása tervezett 
(év/(negyed-fél év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/k
kv beszállító/nincs 

kkv)

Összesen:

Támogatás összege 
(MFt)

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)
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1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit zései
Célérték

2015

% output 40,00 100,00

% output 0,00 90,00

% eredmény 40,00 70,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 2014 2015
24,33 0,00 0,00 0,00 0,00

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015
27,31 6,80 6,80 7,00 3,73 51,64

Monitoringhoz és értékeléshez szükséges 
adatok infrastruktúrájának kiépültsége és 
fenntartása

Értékelt támogatási összegek aránya  (% - az 
ÚMFT költségvetésén belül)

Összesen

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

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

24,33

Az ÚMFT eredményeinek elfogadottsága a 
feln tt korú lakosságkörében  (%)

2. Prioritás: A támogatások min ségi
felhasználásához szükséges eszközrendszer

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás az intézményrendszer szerepl i által ellátandó, az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeib l adódó 
feladatok hatékony ellátásához járul hozzá. F  céljai a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és értékel
rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények 
teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhet ségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek számára.

Összesen

Indikátor megnevezése
Indikátor 
mérték-
egysége

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

Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

utód 2.1.1

Az EU el írásainak 
megfelel , egyben az 
intézményrendszerben 
dolgozók munkáját aktívan 
támogató IT rendszer 
fejlesztése

kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 11,36 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 1 futó 2015/IV kkv beszállító

 - EMIR fejlesztése
- EMIR üzemeltetése
- infrastruktúra beszerzése

a "támogatandó 
proejktek tervezett 
száma" a már 
jelenleg is futó, a 
2011-13 AT-ben 
betervezett 
összeget 
felhasználó 
projektek számát 
mutatja

utód 2.1.2

Fejlesztési programok 
értékelése, a folyamatos 
értékelés rendszerének 
m ködtetése

kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 1 futó 2015/IV kkv beszállító

 - átfogó stratégiai és operatív értékelések 
lefolytatása;
- adatgy jtések, elemzések, el rejelzések;
- makroszint  hatások el rejelzése;
- fejlesztéspolitikai módszertani és értékel
tudásbázis kialakítása

a "támogatandó 
proejktek tervezett 
száma" a már 
jelenleg is futó, a 
2011-13 AT-ben 
betervezett 
összeget 
felhasználó 
projektek számát 
mutatja

utód 2.1.3

A (lehetséges) 
kedvezményezettek számára 
folyamatos és átfogó 
információs tevékenység 
nyújtása, tájékoztatási 
tevékenységek folytatása

kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 2 futó 2015/IV kkv beszállító

 - támogatási lehet ségek megismertetése 
a szélesebb közvélemény számára, 
pályázók hatékony mozgósítása;
- fejlesztési programok eredményeinek 
bemutatása;
- a partnerség elvével kapcsolatos 
feladatok ellátása;
- ügyfélszolgálat

a "támogatandó 
projektek tervezett 
száma" tartalmazza 
a már jelenleg is 
futó projektek 
számát

utód 2.1.4

A (lehetséges) 
kedvezményezetteket 
támogató, helyi elérhet ség
tanácsadói hálózat 
m ködtetése a min ségi 
projektek el készítése és 
megvalósítása érdekében

kiemelt (TA) 6 - non-profit szervezet államháztartáson belül 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 nem releváns nem releváns 91,85% 8 futó 2015/IV kkv beszállító

 - támogatási lehet ségek megismertetése;
- projekt javaslatok kidolgozásának 
segítése; 
- projektek megvalósításának segítése

a "támogatandó 
projektek tervezett 
száma" tartalmazza 
a már jelenleg is 
futó projektek 
számát

1. Prioritás 0,00 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,85% 12

Konstrukció 
tervezett 
indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Összesen:

Támogatás összege 
(MFt)

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és KÖZIG 
IH)

Támogatható tevékenységek Megjegyzés 
Konsrukció 

státusza (új vs. 
utód)

El zetes támogatási 
igénnyel lekötött 
összeg (KEOP, 

KÖZOP el készítési 
projektek esetében) 

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethet  kerete

(MrdFt)

Konstr
ukció 
kódja

Konstrukció neve
Projekt 

kiválasztás 
eljárása

Kedvezményezettek köre



A külügyminiszter 3/2011. (I. 19.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
a jövedelemadók területén Rómában, 2009. szeptember 15. napján aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2010. évi CXXXII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2010. évi CXXXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2010. november 29-i, 181. számában kihirdetett, a Magyar

Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl a jövedelemadók területén Rómában,

2009. szeptember 15. napján aláírt Egyezmény 28. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:

„Ez az Egyezmény a mindkét Szerzõdõ Állam által diplomáciai úton adott, a megerõsítéshez szükséges hazai eljárásuk

teljesítésérõl szóló értesítések közül a késõbbinek a napján lép hatályba.”

A késõbbi értesítés napja: 2010. december 3.

Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2010. december 3.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2010. évi CXXXII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar

Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl a jövedelemadók területén Rómában,

2009. szeptember 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2010. évi CXXXII. törvény 2. és 3. §-ai 2010.

december 3-án, azaz kettõezer-tíz, december harmadikán hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 4/2011. (I. 19.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti
a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben történõ kétoldalú
együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 11/2009. (I. 27.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009. január 27-i, 10. számában kihirdetett, a Magyar

Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari kutatás-fejlesztésben

történõ kétoldalú együttmûködésrõl szóló Megállapodás VIII. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik

a hatálybalépésrõl:

„Jelen Megállapodás a késõbbi értesítés keltének napját követõ 30. napon lép hatályba.”

A késõbbi értesítés kelte: 2009. szeptember 16.

A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2009. október 16.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 11/2009. (I. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti a magánszektorban megvalósuló ipari

kutatás-fejlesztésben történõ kétoldalú együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 11/2009. (I. 27.)

Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2009. október 16-án, azaz kettõezer-kilenc, október tizenhatodikán hatályba léptek.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

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

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

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

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

honlapon érhetõ el.

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

Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.
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