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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) rögzített 
átfogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján a Partnerségi Megállapodás (PM) kijelöli 
a 2014–2020-as időszak öt fő nemzeti fejlesztési prioritását. Az ötödik nemzeti 
fejlesztési prioritás, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések 
megvalósításának legfontosabb biztosítékát a területi operatív programok jelentik.  
 
Magyarország a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát egy erős 
gazdaságélénkítő fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben az időszakban 
rendelkezésre álló Európai Uniós források és hazai társfinanszírozás 60%-át 
gazdaságfejlesztésre fordítja. A területi operatív programok ezen gazdaságélénkítő 
csomag részét képezik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős forráskeretekkel 
rendelkező, a fejlett Közép-Magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjedő 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP).  
 
A TOP stratégiai célja és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási irányok több, az Európa 
2020 Stratégia alapján meghatározott uniós tematikus célkitűzés elérését támogatják.  
 
A Programról, annak prioritástengelyeiről és céljairól az alábbiakban olvashatnak. 

 
 
 

 
 

  



 

 

  

  

AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIOORRIITTÁÁSSTTEENNGGEELLYYEEII  

ÉÉSS  SSPPEECCIIFFIIKKUUSS  CCÉÉLLJJAAII  
 
 
I. TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN  

 
A TOP beavatkozási logikájának lényege, hogy az ágazati operatív programokban 
elérhető horizontális támogatásokhoz képest térség- és programalapú, a különféle 
fejlesztési elemeket egymással összekapcsoló, egymásra építő fejlesztéseket 
valósítson meg.A helyi gazdaságfejlesztés esetében ez az üzleti infrastruktúra, a 
vállalkozásfejlesztés, a mobilitás és foglalkoztatás támogatásának együttes, 
összehangolt támogatását jelenti, mely térségi igényfelmérésre és tervezésre 
alapozódik.  
A közép- és nagyvárosokban többnyire adottak a magas hozzáadott értékű termelés 
bővítését célzó üzleti infrastrukturális feltételek, azonban az üzleti szolgáltatások 
tekintetében elmaradások tapasztalhatók.  
 
Forrásösszeg: 1 487 970 464 € 

 
Beruházási prioritások: 
 
I. A foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése 
által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló 
ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások 
fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását  
  

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 
 Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése 

érdekében  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések:  

 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók  
 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál  
 A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés  
 
Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt, civil 
szervezetek, egyházak. A város-vidéki kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi 
fejlesztési stratégiához illeszkedő város-vidék komplex projektek esetében CLLD 
szervezetek.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

II. Helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek a(z) 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 
alkalmazási körén kívül esnek 
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérését segítő szolgáltatások 
bővítése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések:  

 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével  

 
Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, magánvállalkozások, önkormányzati közintézmények, non-profit 
szervezetek, egyházak, civil szervezetek, nappali ellátást nyújtó intézmények.  
  



 

 

 

II. VÁLLALKOZÁSBARÁT, NÉPESSÉGMEGTARTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

A program a települési, kiemelten a városi környezet vállalkozásbarát, 
gazdaságélénkítő, egyben fenntartható fejlesztését önálló prioritási tengely 
keretében támogatja. Ezen belül a gazdasági tevékenységeknek teret adó, a városok, 
települések üzleti, kereskedelmi, szolgáltatási funkcióit kiszolgáló, a munkába járást 
segítő településfejlesztés, az ahhoz kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztés, a természeti és kulturális örökség turisztikai vonzerőként való hasznosítása, 
továbbá a fenntartható és élhető városi környezet fejlesztése kap támogatást. Fentiek 
részeként megvalósulhatnak a fokozott közlekedési és ipari környezetterhelés hatásait 
csökkentő környezeti fejlesztések, például zajvédelem, környezetbiztonság javítása. A 
tervezett fejlesztésektől elvárt, hogy ne csak önmagukban értelmezhető, pontszerű 
beavatkozásként valósuljanak meg, hanem erős szinergiában az OP-n belül más olyan 
intézkedésekkel, amelyekkel együtt a tervezett közterületi fejlesztések a városi 
környezet megújításán túl a gazdaságfejlesztéshez, turizmusfejlesztéshez és más 
városfejlesztési célokhoz is hozzájárulnak, kiemelten a fiatalok megtartásához.  
 
Forrásösszeg: 708 941 977 € 

 
Beruházási prioritások: 
 
I. A városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük 
az átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a 
légszennyezés csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 
intézkedések támogatása  
  

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 
 Vállalkozások és lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések:  

 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés  
 Vállalkozások és befektetők számára vonzó, környezeti szempontból 

fenntartható városszerkezet kialakítása  
 Család- és klímabarát városi környezet kialakítása  
 Kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések  
 Szemléletformáló akciók, képzések  

 

Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, magánvállalkozások, non-profit és civil szervezetek, egyházak.  
  

II. A kulturális és természeti örökség védelme, elősegítése és fejlesztése  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi potenciál 
kiaknázása  

 
 
 



 

 

 
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  
 
Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kis mértékben turisztikai szolgáltatásokat 
nyújtó magánvállalkozások.  
 

 

  



 

 

 

III. ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ ÁTTÉRÉS 
KIEMELTEN A VÁROSI TERÜLETEKEN 

A klímaváltozás alapvető okainak és következményeinek jelentős része a városi 
térségekben összpontosul. A városok mikroklímája a globális változások hatásai nélkül 
is jelentősen eltér a kevésbé városiasodott térségekétől, ezek a különbségek pedig a 
klímaváltozás hatására a későbbiekben felerősödhetnek. Emiatt a TOP a városokra 
összpontosít az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 
támogatásakor. Ennek kapcsán kiemelt cél a fenntartható városi közlekedés 
támogatása, beleértve annak innovatív megoldásait.  
 
Forrásösszeg: 753 600 701 € 
 
Beruházási prioritások: 
 
I. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható városi 
mobilitás és a csökkentést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi 
mobilitás elősegítése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  
 

Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, magánvállalkozások, NIF Zrt, Magyar Közút Nonprofit Zrt, civil 
szervezetek.  
 
II. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a 
középületeket és a lakóépületeket is  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló 
energiaforrások részarányának növelése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A települési önkormányzati intézményekben, ingatlanokban az energia-
hatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi 
alkalmazkodás támogatása 

 Az önkormányzati intézmények, infrastruktúra, önkormányzati tulajdonú 
épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja  

 
 
 
 



 

 

 
 

 Az önkormányzati intézmények, infrastruktúra, önkormányzati tulajdonú 
épületállomány energetikai korszerűsítése (pl. világítási rendszerek 
korszerűsítése, hőtechnikai adottságok javítása), megújuló energiaforrások 
alkalmazása (pl. napelemek telepítése, biomassza kazán telepítése)  

 Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló 
energiaforrások kiaknázásra irányuló, autonóm energiaellátás megvalósítása 
(helyi ellátást biztosító megújuló energiatermelő rendszerek, közösségi távfűtő 
rendszerek létesítése) komplex fejlesztési programok lehetősége mellett.  

 Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) 
elkészítésének támogatása.  

 Az önkormányzat által vezérelt környezettudatosságot erősítő 
szemléletformálási kampányok, akciók támogatása a helyi alkalmazkodás 
érdekében.  

 

Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, valamint azok az intézmények, amelyek önkormányzati tulajdonú 
épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, feladatellátási felelősséget, illetve a 
szemléletformáló akciók esetében ezeken túl civil szervezetek. A város-vidéki 
kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő megújuló 
energetikai projektek esetében CLLD szervezetek. 
  



 

 

 

IV. A HELYI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS A TÁRSADALMI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE 

A közszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége tekintetében jelentős területi 
különbségek vannak a megyék, illetve a nagyobb városok és a kisebb települések között. 
A lakosság rendelkezésére álló humán közszolgáltatások – mindenekelőtt az 
egészségügy és a szociális ellátások– minőségét, színvonalát jelentős mértékben 
meghatározza a területileg, helyileg e szolgáltatások működtetésére, rendelkezésre álló 
épületállomány fizikai állaga, technikai felszereltség korszerűsége. Az ország 
elmaradottabb, gazdasági és szociális tekintetben fejlesztendő térségeiben a legrosszabb 
és legelavultabb az oktatási, képzési rendszerek és az egészségügyi, szociális ellátások 
helyi fizikai infrastruktúrája. A fizikai és infokommunikációs infrastruktúra teljes hiánya 
miatt több száz településen egyáltalán nincs mód és lehetőség az életesélyek és az 
életminőség javítása, a területi felzárkóztatás, a népességmegtartó képesség 
szempontjából is fontos szolgáltatások működtetésére. Máshol a leromlott állagú 
épületek és az elavult felszerelések, vagy a technikai eszközök, hiánya miatt nincs 
tényleges lehetőség korszerű, magas színvonalú közszolgáltatások nyújtására. A 
fogyatékossággal élő embereket környezeti és (info-)kommunikációs akadályok 
egyaránt gátolják társadalmi és munkaerőpiaci részvételükben.  
A TOP ezért az önkormányzatok számára kötelezően előírt közszolgáltatások 
infrastruktúrájának a fejlesztését, továbbá a területi közigazgatás helyi szintjén 
jelentkező közfeladatok ellátásához kapcsolódó infrastruktúra  

Forrásösszeg: 296 313 661 € 

Beruházási prioritások: 
 

I. Beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 
szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének 
fejlesztése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  
 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  
 A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények 

akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása  
 
Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú 
kistérségi társulások, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, 
egyházak.  

 
 
 



 

 

 
 
II. A városi és falusi területek és az ott élő rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának és gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A leromlott városi területeken és városi külterületeken élő alacsony státuszú 
családok, romák életkörülményeinek javítása  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Leromlott városi területek rehabilitációja  
 

Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati társulások, 
önkormányzati szövetségek, önkormányzati közintézmények, önkormányzati 
tulajdonban lévő gazdasági társaságok, egyházak, civil szervezetek, társasházak, 
magánszemélyek.  
 
  



 

 

 

V. KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT VÁROSI HELYI FEJLESZTÉSEK (CLLD) 

 

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel a jogosult városokban a helyi 
lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve 
kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, 
elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató 
stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak 
meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait 
használni. A programok hatékony megvalósulása a stratégiai szemléletre épül, mivel a 
városi helyi akciócsoportoknak (HACS - CLLD szervezeteknek) a helyi fejlesztési 
programok előkészítésére közösségi részvételen alapuló módszertannal, integrált 
szemléletű fejlesztési stratégiákat kell készíteniük.  
 
Forrásösszeg: 147 204 474 € 

Beruházási prioritások: 
 

I. Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi 
közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével.  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése  
 Innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális 

intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése lehetőség szerint célcsoport 
specifikusan 

 Városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, 
eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré 
alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú 
közösségi tereket is 

 Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése. A helyi kultúra, hagyományok, 
illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására 
alkalmas térrész kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések 
támogatása 

 
Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, magánvállalkozások, civil szervezetek, 
egyházak, közintézmények.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
II. Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák  
 

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 
 Erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi 

közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva, pl. 
identitást erősítő tevékenységek, aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő 
tevékenységek  

 

Főbb kedvezményezettek: A programok elsődleges kedvezményezettjei a programok 
szervezésében és lebonyolításában résztvevő helyi akciócsoport (HACS - CLLD 
szervezetek). További kedvezményezettek az adott területen működő civil szervezetek, 
vállalkozások, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, egyházak.  
 

 

  



 

 

 

VI. MEGYEI ÉS HELYI EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSEK, FOGLALKOZTATÁS-
ÖSZTÖNZÉS ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A TOP gazdaságfejlesztési beavatkozásainak sikeréhez szükséges, hogy a 
fejlesztésekhez olyan ESZA finanszírozású, humán fejlesztési programok 
kapcsolódjanak, amelyek helyi szinten összehangolják a munkaerő-keresletet és 
kínálatot, ösztönzik a foglalkoztatást, ahhoz kapcsolódva a munkavállalói mobilitást 
és munkaerőpiacra történő visszatérést.  
A társadalmi és gazdasági folyamatokkal összefügg a helyi közösségek működése, a 
közösségi aktivitás és a társadalmi felelősségvállalás. A kedvezőtlen helyzetben lévő 
térségek jövője szempontjából különösen fontos a gyermekek és fiatalok helyzete, 
valamint a roma népesség helyzete. A gyermekek és fiatalok a helyi közösség jövőjét 
jelentik. Nem csak arról szükséges gondoskodni, hogy megfelelő iskolai képzésben és 
nevelésben részesüljenek, hanem arról is, hogy a helyi társadalom értékes tagjaivá 
váljanak, a bennük rejlő tehetséget és tudást megfelelő szinten kamatoztatva. Szükséges 
a helyi tehetséges fiatalok mentorálása; továbbá helyben maradást és letelepedést 
segítő programokkal a magasan képzettek helyben tartásának segítése. A rászorulók 
segítése, erősebb szociális háló, mentálhigiénés szolgáltatások kiépítése, fejlesztése 
szintén az életminőség és társadalmi összetartozás javítását szolgálja.  
 
Forrásösszeg: 430 206 175 € 
 
Beruházási prioritások: 
 

I. Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára 
többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése révén  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági 
szereplők által foglalkoztatottak számának növelése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok 
támogatásával (Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati 
többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, civil szervezetek, 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, képző intézmények.) 

 A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek 
(Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi 
tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, civil szervezetek, 
magánszemélyek, egyházak.) 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
II. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A leromlott városi területeken élő családok, romák életkörülményeinek 
javítása  

 Társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok (Főbb kedvezményezettek: városi önkormányzatok, civil 
szervezetek, egyházak, magánvállalkozások, képző intézmények, non-profit 
szervezetek, magánszemélyek, társasházak, érdekképviseletek.) 

 A helyi identitás és kohézió erősítése (Főbb kedvezményezettek: 
önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzati szövetségek, 
önkormányzati közintézmények, képző intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, magánszemélyek, társasházak, érdekképviseletek.) 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEMMBBEERRII  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSS  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII  

OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
A magyar Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt 
megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása.  
 
Nemzetközi elemzések esettanulmányokkal, illetve statisztikai adatokkal támasztják alá, 
hogy a gazdasági növekedés eléréséhez nem elegendőek a klasszikus gazdaságfejlesztési 
eszközök. Ezen eszközök sikerességét ugyanis nagyban befolyásolják az adott ország 
vagy régió rendelkezésére álló strukturális tényezők. Magyarország komoly 
elmaradással küzd a hosszabb távon ható strukturális tényezők terén. A legnagyobb 
elmaradás (ebben a sorrendben) az általános infrastruktúrában, a humán tőkében 
és az innovációs környezetben mutatható ki.  
 
A fenti problémák kezelésére az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(EFOP) a humán tőke növelésével, a társadalmi felzárkóztatással, a család társadalmi 
szerepének megerősítésével, a köznevelés minőségének fejlesztésével, az utánpótlás 
mennyiségi és minőségi megerősítésével és a társadalmi környezet javításával tud a 
legeredményesebben hozzájárulni. 
 
A Programról, annak prioritástengelyeiről és céljairól az alábbiakban olvashatnak. 
 

 
  



 

 

  
  

AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIOORRIITTÁÁSSTTEENNGGEELLYYEEII  

ÉÉSS  SSPPEECCIIFFIIKKUUSS  CCÉÉLLJJAAII  
 
 
I. EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM 

Forrásösszeg: 969 184 695,29 € 

 
Beruházási prioritások: 
 
I. Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása 
Cél a nélkülözés és a hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása, a 
társadalmi összetartás, az önkéntes és antidiszkriminációs szerepvállalás növelése, a 
nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre 
való felkészítés, valamint a fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése. 
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A munkaerő-piacról kiszorult személyek munkaerő-piacra jutásának segítése  
 A család szerepének megújítása az ifjúsági szerepvállaláson keresztül  
 A közösségi együttműködés javítása  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben 
való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése 
(Lehetséges kedvezményezettek: állami költségvetési szervek, önkormányzati 
intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, oktatási/képzési 
intézmények, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató 
gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek) 

 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 
képességeinek kibontakoztatása (Lehetséges kedvezményezettek: 
önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, sportegyesületek, egyházi 
jogi személyek, kulturális intézmények, köznevelési intézmények, állami 
költségvetési szervek) 

 Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése (Lehetséges 
kedvezményezettek: állami költségvetési szervek, önkormányzati 
intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, köznevelési és 
felsőoktatási intézmények, kulturális intézmények) 

 Társadalmi együttélés erősítése (Lehetséges kedvezményezettek: állami és 
központi költségvetési szervek, önkormányzatok és társulásaik, nemzetiségi 
önkormányzatok; önkormányzati intézmények, közfeladatot ellátó 
intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, igazságszolgáltatási 
szervek, médiaszervezetek, felsőoktatási intézmények) 

 
 
 
 



 

 

 
 
II. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 
integrációja 
A beruházási prioritás fókuszában a nélkülözés minden formájának leküzdése áll. 
Célcsoportjában a hátrányos helyzetű emberek, mélyszegénységben élők, romák és 
lakókörnyezetük vannak, beavatkozási fókuszban a közösségeik vannak.  
 

A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 
 A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált 

közösségekben  
 Leszakadó járások hátrányainak csökkentése  
 Területi esélyteremtés  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és 
szolgáltatások fejlesztése (Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok 
és társulásaik, önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, civil 
szervezetek, egyházi jogi személyek)  

 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi 
erőforrást célzó beavatkozásai (Lehetséges kedvezményezettek: 
önkormányzatok (társulásaik és szövetségeik is), nemzetiségi 
önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, egyházi jogi 
személyek, civil szervezetek, szociális szövetkezetek, gazdasági szereplők) 

 Mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek 
felszámolásának segítése (Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok 
és intézményeik, roma nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek, 
civil szervezetek, egyházi jogi személyek, szociális szövetkezetek) 

 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok 
megtörése (Lehetséges kedvezményezettek: a HACS-ok és az általuk kijelölt 
kedvezményezetti kör (helyi és területi költségvetési szervek, 
államháztartáson kívüli nonprofit szervezetek)) 

 
III. A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat  
A beruházási prioritás célja a közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás 
minőségének javítása és életpályájának megújítása, az intézmények szervezeti 
működését támogató eszközök fejlesztése, továbbá az egészségtudatosság fokozása.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A lakosság egészségtudatosságának növelése 
 Közszolgáltatások minőségének fejlesztése egészségügyi, szociális, társadalmi 

felzárkózási és kulturális területen  
 
 

 
 
 



 

 

 
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és 
szolgáltatások fejlesztése (Lehetséges kedvezményezettek: egészségügyi 
szolgáltatók, állami szervek, önkormányzatok és azok intézményei, civil 
szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, köznevelési és 
kulturális intézmények, KKV-k, felsőoktatási egészségügyi intézmények)  

 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, 
illetve a korai intervenció megerősítése (Lehetséges kedvezményezettek: 
állami szervek, költségvetési szervek, önkormányzatok, önkormányzati 
intézmények, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, felsőoktatási 
egészségügyi intézmények, klinikák) 

 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás 
életpályájának javítása, dolgozói mobilitás (Lehetséges kedvezményezettek: 
állami szervek, önkormányzatok, önkormányzati intézmények, civil 
szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek) 

 
IV. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi 
vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a 
szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása 
A társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdaság ESZA támogatása: tartósan 
támogatott munkalehetőségek biztosítása a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
számára. 
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Munkaerő-piaci szerepvállalás erősítése a marginalizált közösségekben 
 A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság 
eszközeivel (Lehetséges kedvezményezettek: települési önkormányzatok és 
társulásaik, önkormányzati szövetségek, nemzetiségi önkormányzatok, 
önkormányzati intézmények, költségvetési szervek, szociális szövetkezetek, 
gazdasági szervezetek, egyházi jogi személyek, civil szervezetek) 

 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

II. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

Forrásösszeg: 589 054 914,12 € 
 
Beruházási prioritások: 
 
I. A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint 
az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás  
Ebben a beruházási prioritásban fognak megvalósulni a minőségi egészségügyi és 
szociális közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést, az intézményi férőhelyek 
kiváltását, továbbá a társadalmi felzárkózást szolgáló infrastrukturális fejlesztések.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A nélkülözés és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása  
 Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése egészségügyi, 

szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése (Lehetséges 
kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, önkormányzati 
intézmények, államháztartási szervek, központi költségvetési szervek, civil 
szervezetek, sportegyesületek, egyházi jogi személyek, szociális 
szövetkezetek) 

 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások 
fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 
(Lehetséges kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi, szociális és 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, közhasznú, illetve civil 
szervezetek, önkormányzati és állami tulajdonú szervezetek és intézmények, 
állami intézmények, egyházi jogi személyek, kulturális intézmények, 
nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási intézmények)  

 
II. A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása  
A beruházási prioritás szolgálja a területi leszakadási folyamatok megállítását, lakhatási 
hátrányok felszámolását és a társadalmi aktivitás növelését.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Infrastrukturális beruházások a területi leszakadási folyamatok megállítása 
érdekében  

 
 

 
 
 



 

 

 
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal (Lehetséges 
kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik, 
központi költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati és 
állami intézmények, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, 
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók, szociális szövetkezetek) 

 Mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek 
megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások (Lehetséges 
kedvezményezettek: önkormányzatok és társulásaik, valamint szövetségeik 
önkormányzatok és intézményeik, központi költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzatok, költségvetési szervek, nem állami szereplők, civil 
szervezetek, egyházi jogi személyek, szociális szövetkezetek, közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltatók, szociális szövetkezetek) 

  



 

 

 

III. GYARAPODÓ TUDÁSTŐKE 

Forrásösszeg: 898 319 102,35 € 
 
Beruházási prioritások: 
 
I. A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás 
megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, 
ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem 
formális tanulási formákat is  
A beruházási prioritás két egymásra épülő beavatkozást fog át: a korai iskolaelhagyás 
komplex eszközökkel történő kezelését, továbbá általában a köznevelés 
eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását 
annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek legyenek 
felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, 
korai iskolaelhagyás csökkentése (Lehetséges kedvezményezettek: bölcsődék 
és köznevelési intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személyek, civil szervezetek, költségvetési intézmények, pedagógusképzésben 
és továbbképzésben résztvevő szereplők, szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatók) 

 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és 
informális tanulási formákon keresztül (Lehetséges kedvezményezettek: az 
eddigi TÁMOP konstrukciók jellege és célja továbbvitele szempontjából a 
kulturális intézmények és szervezetek együttműködésben a köznevelési 
intézményekkel, az új típusú tevékenységek fejlesztésének tekintetében 
kulturális és egyéb intézmények és azok fenntartói, önkormányzatok, civil 
szervezetek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek, 
felsőoktatási intézmények, köznevelési intézmények és azok fenntartói) 

 
II. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, 
hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel 
növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára  
E beavatkozások nem kizárólag a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát kívánják 
növelni, hanem ezen túlmenően a felsőfokú képzést szorosan hozzá kívánják igazítani a 
gazdaság igényeihez, továbbá növelni fogják a felsőoktatási kiválóságot a kutatás-
fejlesztési, innovációs és azt támogató humán erőforrás bővítése érdekében. Ezzel 
egyfajta átmenet is képződik az innovációt szolgáló beavatkozások felé.  
 

 
 
 



 

 

 
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése  
 Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a humán területeken  

 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése a felsőoktatás 
szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése révén (Lehetséges 
kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, a felsőoktatási intézmények 
partnerei (szakképző intézmények, tartalomszolgáltatók, kiadók, 
közintézmények), az MTA kutatóintézetei, állami szervek, valamint a központi 
támogató háttérintézmények) 

 Intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban (Lehetséges 
kedvezményezettek: felsőoktatási intézmények, akadémiai és egyéb nonprofit 
kutatóhelyek, vállalkozások, központi tartalomszolgáltatók, közgyűjtemények, 
tudományos kiadók) 

 

III. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 
munkavállalók készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása  
Cél az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása, a tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférés területi és társadalmi különbségeinek csökkentése, továbbá a 
közszolgáltatásokban dolgozók tudásának naprakésszé tétele.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel 
(Lehetséges kedvezményezettek: államháztartáson belüli és államháztartáson 
kívüli szervezetek) 

 
 
  



 

 

 

IV. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK A GYARAPODÓ 
TUDÁSTŐKE ÉRDEKÉBEN 

Forrásösszeg: 506 237 314,12 € 
 

Beruházási prioritások: 
 
I. Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész 
életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák 
kifejlesztésével  
Ebben a beruházási prioritásban valósulnak meg a köznevelési, felsőoktatási és az 
oktatást-nevelést támogató egyéb infrastrukturális fejlesztések.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális 
fejlesztése  

 Minőségi felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 
(Lehetséges kedvezményezettek: köznevelési intézmények és fenntartóik, 
nonprofit szervezet államháztartáson belül, civil szervezetek, alapítványok, 
egyházi jogi személyek, sportegyesületek, költségvetési intézmények, 
köztestületi intézmények, kulturális intézmények és fenntartóik, gyakorló 
iskolák és közgyűjtemények vonatkozásában az aokat fenntartó felsőoktatási 
intézmények) 

 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések (Lehetséges kedvezményezettek: 
felsőoktatási intézmények és fenntartóik, nonprofit szervezet 
államháztartáson belül, civil szervezetek, alapítványok, egyházi jogi személyek, 
sportegyesületek, költségvetési intézmények, köztestületi intézmények, 
kulturális intézmények és fenntartóik, felsőoktatási intézmények fenntartói és 
alapító formától függetlenül, vállalkozások) 

 
  



 

 

 

V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ERŐSÍTÉSE ERDEKÉBEN, VALAMINT TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS 

TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

Forrásösszeg: 35 981 988,42 € 
 

Beruházási prioritások: 
 
I. A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 
integrációja 
A beruházási prioritás fókuszában a nélkülözés minden formájának leküzdése áll. 
Célcsoportjában a hátrányos helyzetű emberek, mélyszegénységben élők, romák és 
lakókörnyezetük vannak, beavatkozási fókuszban a közösségeik vannak.  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és 
vállalkozások számára (Lehetséges kedvezményezettek: Magyarországon 
bejegyzett pénzintézetek, civil szervezetek, állami intézmények, 
önkormányzatok, egyházi jogi személyek) 

 
II. Az együttműködő társadalom és a gyarapodó tudástőke elnevezésű prioritási 
tengelyek által lefedett beruházási prioritások  
 
A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések: 

 A társadalmi innováció javítása  
 
A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések: 

 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (Lehetséges 
kedvezményezettek: költségvetési szervek, államháztartáson kívüli nonprofit 
szervezetek, egyházi jogi személyek) 
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program átfogó célja, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés 
az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – 
védelmével összhangban valósuljon meg.  
 
Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és 
beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális 
céloknak kell érvényesülniük:  
 klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az 

alkalmazkodóképesség javítása;  
 erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;  
 szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;  
 egészséges és fenntartható környezet biztosítása.  

 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program átfogó céljának elérését szolgáló 
beavatkozási irányait és az azokhoz kapcsolódó fejlesztési igényeket az alábbiakban 
foglaljuk össze. 

 
 

I. Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák 
kockázatának csökkentése  

A Magyarország hosszú távú fejlődési lehetőségeit meghatározó tényezők között kiemelt 
jelentőséggel bír a klímaváltozás, amely jelenség miatt nőnek a szélsőséges időjárási 
jelenségek (pl. özönvízszerű esőzések, orkánerejű viharok, hóviharok, hőhullámok), 
gyakoribbak lehetnek a szélsőséges vízállások, nő az erdőtűzveszély, nő az aszályos 
időszakok hossza, csökken a biológiai sokféleség. A szélsőséges időjárási események 
Magyarország területén gyakoribbakká és nagyobb hatásúakká váltak, emellett az is 
jellemzőbb lett, hogy az eddig megszokott időszakoktól és térségektől eltérő időben, 
illetve helyeken is jelentkeznek. Ez befolyásolja egészségünket, élővilágunkat, az 
alapvető ellátást biztosító infrastruktúrákat, a mezőgazdaság termelékenységét és az 
élet szinte minden területét. 
A KEHOP a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez elsősorban a térségi 
vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése, a természetes vízvisszatartás figyelembe 
vételével az árvizek kártételei elleni védelem fejlesztése, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint katasztrófa-kockázatok mérséklésének megalapozását szolgáló 
fejlesztések révén járul hozzá, emellett a program kiegészül a KEOP-ban még meg nem 
jelent területekkel (veszélyelhárítás). 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

II. Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése 

Magyarország területén a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások a vízi közmű 
fejlesztések között a 2014-2020 időszakban – hasonlóan a 2007-13-as időszakhoz – a 
leghangsúlyosabb szerepet töltik be. A következő időszakban elérni kívánt cél – a 
szennyvizes derogációs kötelezettségek maradéktalan teljesítésén túl – az EU VKI 
fenntartható vízhasználatra és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
kritériumoknak való megfelelés további biztosítása, erősítése. Az említett kihívások 
miatt a KEHOP a környezetterhelés csökkentéséhez és megelőzéséhez a 2000 LE feletti 
agglomerációkban megvalósuló, a 91/271/EGK irányelvvel összehangolt szennyvíz-
elvezetési és tisztítási fejlesztések, a szennyvíziszap-kezelés és –hasznosítás 
optimalizálása, és a hatékonyabb vízi közmű rendszerek kialakítása révén járul hozzá. 
 
Az ország minden települése rendelkezik közüzemi ivóvízellátással, a kiépített 
ivóvízhálózat hossza jelenleg országosan 59 ezer km (bekötővezetékek nélkül), az 
ivóvíz-ellátottság mintegy 98%-os. A közüzemi vízművek által szolgáltatott ivóvíz 
minősége az ellátott lakosság mintegy 87%-a esetében megfelelő minőségű az öt kiemelt 
paraméter (bór, fluorid, nitrit, arzén, ammónium-ion) tekintetében.  
Az öt kiemelt paraméterrel kapcsolatos ivóvízminőség-javító beruházások egy része a 
2007-2013 közötti időszakban támogatást kapott. 
A KEHOP tovább folytatja az ivóvízminőség-javítást, és az ivóvízminőség-javításához a 
következő beavatkozások révén járul hozzá: a határértékeknek való megfelelési 
program lezárása az öt kiemelt paraméter tekintetében, az ivóvízhálózat okozta 
ólomterhelés megszüntetése, valamint – ahol az még nem valósult meg – a vas, mangán 
probléma felszámolásának folytatása.  
 
 
III. Települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések  

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések a 2008/98/EK Hulladék 
Keretirányelvben, valamint a keretirányelvet kiegészítő európai uniós jogszabályokban 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott célok (többek 
között a hasznosítási arányok növelése, magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása, és 
egyéb követelményeknek való megfelelés) elérésére irányulnak a települési hulladékok 
vonatkozásában. 
E célok eléréséhez az operatív program a települési hulladékgazdálkodásnak a jelenleg 
hiányos hulladékgyűjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítése révén történő 
fejlesztésén; az elkülönített gyűjtést lehetővé tevő rendszerek és az előkezelés 
fejlesztésén, továbbá egyes speciális hulladékáramok elkülönített gyűjtésével 
kapcsolatos rendszerek kialakításán keresztül járul hozzá.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
IV. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések  

A 2020-ig szóló EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok azt 
vállalták, hogy 2020-ig megállítják a biológiai sokféleség csökkenését és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, illetve a leromlott ökoszisztémák állapotát a 
lehető legnagyobb mértékben helyreállítják. Ennek érdekében 2020-ig 50, ill. 100%-os 
javulást kell elérni a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi 
helyzete tekintetében, és a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyre kell állítani a 
leromlott ökoszisztémák 15%-át. 
Az életminőség javítása, a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés ökológiai 
alapjainak megőrzése, illetve az alapvető ökoszisztéma szolgáltatások fenntartása 
érdekében Magyarországnak a 2014-2020 időszakban is jelentős erőfeszítéseket kell 
tennie.  
A KEHOP keretében a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása 
érdekében további élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beruházások megvalósítása 
szükséges, illetve a fajok szabad mozgásához szükséges feltételek megteremtése 
érdekében erősíteni kell a védett természeti területek és Natura 2000 területek közötti 
ökológiai kapcsolatokat. 
 
 
V. Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági 
fejlesztések  

Figyelembe véve az ország jelentős fosszilis alapú energiaimportját, az 
energiatakarékosság növelése és a megújuló energiaforrások fokozott alkalmazása az 
ellátásbiztonságra és a klímavédelemre irányuló nemzeti és EU 2020 célkitűzések 
megvalósításának legfontosabb tényezői. 
Magyarország energetikai szempontból sérülékeny. A primer energiafelhasználás 
jelentős része fosszilis alapú, mind a villamos energia-termelésben, mind a hőellátás 
területén jelentős a földgáz használata (primer energiafelhasználáson belül 2011: 37%), 
miközben korlátozottak a belföldi szénhidrogén-készletek. Ennek hatásaként 
Magyarország külső energiaimport-függősége primer energiahordozókra vetítve 
összességében 52%, földgázból 65,57%, kőolajból 82,28% volt 2011-ben.  
Az energiafüggőség csökkentésére és klímavédelemre irányuló célok megvalósítását, 
valamint a gazdasági válságból történő kilábalást számottevően hátráltatja az alacsony 
energiahatékonyság, amely a legkisebb költséggel és legnagyobb társadalmi, 
éghajlatvédelmi haszonnal az épületek energiatakarékos, fenntartható felújítása és 
energiatakarékos új otthonok építése terén javítható. 
A KEHOP energetikai fejlesztései összhangban vannak a megújuló energiaforrások 
felhasználásának támogatására, valamint épületeket és fűtési rendszereket érintő 
energiahatékonysági beruházások és megújuló energiaforrások felhasználásának 
ösztönzésére irányuló akciókkal. 
 

 
 

  



 

 

  

  

AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIOORRIITTÁÁSSTTEENNGGEELLYYEEII  

ÉÉSS  SSPPEECCIIFFIIKKUUSS  CCÉÉLLJJAAII  
 
 
I. A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS  

Forrásösszeg: 1 044 936 936 € 

Célok: 

I. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló 
megközelítéseket célzó beruházások támogatása, úgymint: 

 Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti 
katasztrófák megelőzése  

 A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges 
feltételek javítása  

 Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése 
 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések   

 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és 
tudásbázisok fejlesztése (Kedvezményezettek típusai: központi 
közigazgatási szervek) 

 Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 
(Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok, központi közigazgatási 
szervek, civil szervezetek) 

 Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodáshoz szükséges 
feltételek javítása (Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási 
szervek) 

 A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése 
(Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek, 
önkormányzatok) 

 Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése 
(Kedvezményezettek típusai: vízügyi igazgatási szervek) 

II. Egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség 
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások 
elősegítése, úgymint: 

 A lakosság személy- és vagyonbiztonságának növelése érdekében 
magasabb minőségű katasztrófavédelem  

 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések   
 A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi 

beavatkozások hatékonyságának fokozása (Kedvezményezettek típusai: 
veszélyelhárításban dolgozó szervek, szakmai önkéntes, civil és non-
profit szervezetek) 

 
 
  



 

 

 

II. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, 
SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE 

Forrásösszeg: 1 243 885 044 € 

Célok: 

I. A vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok 
követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e 
követelményeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében, úgymint: 

 Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából  
 A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 

2000 LE feletti agglomerációkban  
 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

 Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más 
vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, 
illetve ezek kombinációjával (Kedvezményezettek típusai: vízi közmű 
tulajdonosok, vízi közmű szolgáltatók; kizárólag a szemléletformálás 
esetén: civil szervezetek is) 

 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 
(Kedvezményezettek típusai: vízi közmű tulajdonosok, vízi közmű 
szolgáltatók; kizárólag a szemléletformálás esetén: civil szervezetek is) 

 Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges 
beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel 
(Kedvezményezettek típusai: vízi közmű tulajdonosok, víziközmű-
szolgáltatók) 

 
 
  



 

 

 

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS 
FEJLESZTÉSEK 

Forrásösszeg: 400 203 647 € 

Célok: 

I. A hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok 
követelményeinek való megfelelés és a tagállamok által megállapított, e 
követelményeken túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében, úgymint: 

 Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése  
 Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű 

fejlesztése  
 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

 Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése 
(Kedvezményezettek típusai: önkormányzatok és társulásaik, többségi 
állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek; kizárólag a 
szemléletformálás esetén: civil szervezetek is) 

 Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek 
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában (Kedvezményezettek 
típusai: önkormányzatok és társulásaik, állami szervezetek) 

II. A városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük az 
átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a 
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési 
intézkedések támogatása, úgymint: 

 Szennyezett területek kármentesítése  
 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések 

 Országos Környezeti Kármentesítési Program (Kedvezményezettek 
típusai: állami vagyonkezelésért felelős szervezetek) 

 
 

 
  



 

 

 

IV. TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK 

Forrásösszeg: 100 997 363 € 

Célok: 

I. A biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-
szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén, 
úgymint: 

 A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek 
természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása  

 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések   
 A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó 

közvetlen élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beavatkozások 
(Kedvezményezettek típusai (konzorciumi partnereket is beleértve): 
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek 
természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park 
igazgatóságok), védett természeti területek természetvédelmi 
kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi 
igazgatóságok), 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. 
állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok), civil 
szervezetek, önkormányzatok stb.) 

 A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása 
(Kedvezményezettek típusai (konzorciumi partnereket is beleértve): 
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek 
természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park 
igazgatóságok)) 

 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és 
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 
célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 
vizsgálatok (Kedvezményezettek típusai (konzorciumi partnereket is 
beleértve): szakterületi kutatásban érintett költségvetési szervek (a 
Magyar Tudományos Akadémia érintett intézetei, egyetemek stb.), 
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek 
természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park 
igazgatóságok)) 

 A hazai Natura 2000 területek hálózat egységes szemléletben, a helyi 
közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek 
(Kedvezményezettek típusai (konzorciumi partnereket is beleértve): 
jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek 
természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park 
igazgatóságok),civil szervezetek, önkormányzatok stb.) 

 
  



 

 

 

V. ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 
ALKALMAZÁSA 

Forrásösszeg: 994 820 180 € 

Célok: 
I. Megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása, 
úgymint: 

 A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése  
 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések   

 Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú 
zöldáram-termelés elősegítése (Kedvezményezettek típusai: gazdasági 
társaságok, közjogi vagy magánjogi szervezet) 

II. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és 
a lakóépületeket is, úgymint: 

 Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
növelése  

 Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok 
megvalósításán keresztül  

 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések   
 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 

alkalmazásának kombinálásával (Kedvezményezettek típusai: közjogi 
vagy magánjogi szervezetek (végső kedvezményezett a lakosság), 
központi költségvetési szervek, nonprofit szektor (kivéve 
önkormányzat), egyházak, többségi állami tulajdonú gazdasági 
társaságok) 

 Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló 
alapra helyezése (Kedvezményezettek típusai: távhő-szolgáltatók, 
valamint a távhőtermelő gazdasági társaságok, közjogi vagy magánjogi 
szervezetek) 

 Szemléletformálási programok (Kedvezményezettek típusai: civil 
szervezetek, egyházak, önkormányzatok, oktatási intézmények, központi 
költségvetési szervek) 

III. Intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejlesztése és 
kialakítása, úgymint: 

 A villamos energia-rendszer korszerűsítése az alacsony szén-dioxid 
kibocsátás-csökkentési célok végrehajtása érdekében  

 A beruházási prioritás keretében támogatott intézkedések   
 Intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer 

rugalmasságnak biztosítására (Kedvezményezettek típusai: közjogi vagy 
magánjogi szervezetek, központi költségvetési szervek, non-profit szektor, 
egyházak, villamosenergia-kereskedők, az elosztói rendszerüzemeltetők, a 
villamosenergia-termelői engedélyesek, telekommunikációs társaságok) 
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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek 
felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági és társadalmi 
kohézió erősítése érdekében.  
 
A magyar Kormány elkészítette a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Partnerségi 
Megállapodást, melynek célkitűzése a fenntartható növekedés és a magas hozzáadott 
értékű termelés és a foglalkoztatás bővítése, melyek elérésére a Kormány öt nemzeti 
prioritást jelölt ki:  
 A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi 

szerepvállalásuk fokozása  
 A foglalkoztatás növelése  
 Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése  
 A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése  
 A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása  

 
Ezen célok végrehajtását, a Partnerségi Megállapodás megvalósulását 7 db operatív 
program segíti elő, melyek közül a legnagyobb forrásaránnyal bíró program a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), mely Programról, annak 
prioritástengelyeiről és céljairól az alábbiakban olvashatnak. 
 

 
  



 

 

  

  

AA  TTEERRVVEEZZEETTTT  OOPPEERRAATTÍÍVV  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIOORRIITTÁÁSSTTEENNGGEELLYYEEII  

ÉÉSS  SSPPEECCIIFFIIKKUUSS  CCÉÉLLJJAAII  
 
 
I. KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

A KKV szektor fejlesztése során a vállalkozások versenyképességének javítását tűzték ki 
célul. A kapcsolódó beruházási prioritások a vállalkozóvá válást, az ötletekben rejlő 
üzleti lehetőségek kihasználását, termék- és szolgáltatásfejlesztést, illetve a KKV-k 
regionális és nemzetközi piacokra történő kilépését jelölik meg fő támogatandó 
területeknek. Az alacsony vállalkozói hajlandóság, a mindennapi üzleti gyakorlatokhoz 
szükséges alapismeretek hiánya alapvető gátja a termelékeny és versenyképes KKV 
szektor kialakulásának, ezért a GINOP egyik fókuszpontja e területre irányul. A másik fő 
elégtelenség a KKV-k tőkehiánya és ebből fakadóan az elmaradott üzleti infrastruktúra, 
így a GINOP a kapacitásbővítést is támogatja. A harmadik terület az együttműködési 
hajlandóság és hatékonyság alacsony szintje, amit az Operatív Program a hálózatos 
gazdaság fejlesztésével kíván orvosolni. A Programban a KKV szektor pénzügyi eszközök 
segítségével történő fejlesztése (hitel-, tőke- és garanciaprogramok) is hangsúlyos 
szerepet kap. 

Forrásösszeg: 1 582 169 911 € 

Célok: 
 Vállalkozói szellem előmozdítása, vállalkozóvá válás elősegítése  
 Több régiókategóriára szóló érintettség 
 Vállalkozói kultúra (és versenyképes tudás) elterjesztése  
 A KKV-k növekedési lehetőségeinek megteremtése I. 

 Több növekedő KKV  
 Modern üzleti infrastruktúra megteremtése 

 A KKV-k növekedési lehetőségeinek megteremtése II. 
 Több növekedő KKV 
 Kapacitásbővítés támogatása   

 Piacképes és együttműködő KKV szektor megteremtése I. 
 Együttműködő KKV-k számának növelése  
 Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése 

 Piacképes és együttműködő KKV szektor megteremtése II. 
 Együttműködő KKV-k számának növelése  
 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 

 
 
  



 

 

 

II. KUTATÁS+INNOVÁCIÓ 

K+I területen a főbb prioritások a K+F kapacitás fejlesztése, a vállalati kutatóintézetek és 
a felsőoktatási intézmények közötti együttműködések és hálózatosodás fejlesztése, a 
technológia- és tudástranszfer támogatása, a K+F tevékenységek által kifejlesztett 
termékek és szolgáltatások iránti kereslet növelése, illetve a kulcsfontosságú 
technológiák gyártása és a mindennapokban használatos K+F eredmények terjesztése. 
A tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához szükséges többek között az 
információs és kommunikációs technológiák teljes körű alkalmazása, valamint annak 
biztosítása, hogy az innovatív ötletekből olyan új termékek és szolgáltatások 
szülessenek, amelyek segítik a növekedést és a minőségi munkahelyek megteremtését. 

Forrásösszeg: 1 687 829 645 € 

Célok: 
 Tudásgazdaság fejlesztése  
 Több régiókategóriára szóló érintettség   
 K+I tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása I. 

 K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások 
körében 

 Vállalati K+I tevékenység intenzitásának ösztönzése 
 K+I beruházások támogatása – együttműködés és hálózatosodás II. 

 Stratégiai K+I hálózatok számának növelése  
 Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása 

 Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése  
 A K+I kapacitások megerősítésével növekvő H2020 részvétel a 

közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, valamint a vállalkozások 
körében 

 K+I infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi kiválóság 
érdekében 

 
 
  



 

 

 

III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK 

Az EU-nak – és az Unió tagjaként Magyarországnak is – a digitális társadalom területén 
is fejlődnie kell. Az IKT területén a megadott európai szintű beruházási prioritás által 
támogatott területek az újgenerációs szélessávú infrastruktúra fejlesztése és 
kiterjesztése, a felemelkedő technológiák kifejlesztése, az IKT termékek és 
szolgáltatások fejlesztése, ez e-kereskedelem, az IKT termékek iránti kereslet élénkítése, 
illetve a digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés fejlesztése. A GINOP e 
területen a magyar KKV-k versenyképes fejlesztését tűzte ki célul az IKT infrastruktúra, 
alkalmazások és eszközállomány javításán keresztül. Ennek eredményeként a hazai 
vállalkozások beépülnek a nemzetközi innovációs folyamatokba, valamint korszerűsítik 
és szélesítik szolgáltatás és termékpalettájukat, így közvetlenül segítik az Európai 
Gazdasági Térség versenyképességének javulását a nemzetközi piacokon is. A gazdaság 
fejlesztését közvetetten támogatja a nagysebességű szélessávú elérést biztosító 
infrastruktúra fejlesztése, illetve a digitális ismeretekkel nem rendelkező hátrányos 
helyzetű emberek felzárkóztatása és az IKT-hoz való hozzáférésük javítása. A Program a 
fentiek mellett célként jelöli meg 200 ezer ember felzárkózásának biztosítását a digitális 
készségek fejlesztésén keresztül. 

Forrásösszeg: 556 524 602 € 

Célok: 

 Infokommunikációs fejlesztések  
 Több régiókategóriára szóló érintettség  
 Versenyképes IKT szektor  

 IKT szektor nemzetközi versenyképességének növelése  
 Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

 Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-knál 
 A vállalkozások informatizáltságának növelése  
 Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása 

 Digitális felzárkózás (e-inclusion) és közösségi hozzáférés erősítése 
 Digitális felzárkózás (e-inclusion) felgyorsítása és a közösségi hozzáférés 

növelése 
 Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása 

 Újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának 
biztosítása  

 
 
  



 

 

 

IV. ENERGIA 

Az energiahatékonyság javítása és az alacsony károsanyag-kibocsátás biztosítása szintén 
kiemelt uniós cél a vonatkozó beruházási prioritás értelmében, ezért az örökölt, elavult 
és rendkívül alacsony energia hatásfokú hazai épületállomány felújítása is részben 
GINOP forrásokból történik majd. A Programban a lakosság a közösségi szabályok 
értelmében, visszatérítendő támogatások keretében részesülhet támogatásban a 
lakóépületek energiahatékonyságának javítása érdekében.  

Forrásösszeg: 225 583 615 € 

Célok: 
 A környezet fenntartható és erőforrás-hatékony gazdasági fejlesztése  
 Több régiókategóriára szóló érintettség   
 Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése 

 Közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
növelése által  

 
 
  



 

 

 

V. FOGLALKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS 

A foglalkoztatás területén a beavatkozás fő fókuszpontjai az inaktivitás és 
munkanélküliség csökkentése, a fiatalok munkaerő piaci integrációja, az 
önfoglalkoztatás és vállalkozóvá válás elősegítése, az alkalmazkodóképesség fejlesztése, 
illetve az esélyegyenlőség biztosítása a karrier és életpálya során. Ebben a tekintetben a 
GINOP az álláskeresők és az inaktívak foglalkoztathatóságának javítását, a fiatalok 
munkaerő-piaci integrációját, az alkalmazkodóképesség javítását, a társadalmi célú 
vállalkozások fejlesztését helyezi a középpontba. 
Az oktatás és képzés területén kiemelt figyelmet kap a korai iskola elhagyás 
csökkentése, a felsőoktatás minőségének és hatékonyságának javítása, az egész életen át 
tartó tanulás és az oktatási-képzési rendszerek munkaerő-piaci relevanciájának javítása. 

Forrásösszeg: 2 091 293 408 € 

Célok: 
 Foglalkoztatás és képzés  
 Több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra szóló érintettség  
 Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése 

 Álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő 
körének munkaerőpiaci integrációja 

 A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásainak erősödése 
 A munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami 

szervezetek által szervezett munkaerőpiaci programokhoz  
 Álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása 

 Fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja 
 A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban vagy képzésben nem résztvevő 

(ún. NEET) fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférése  
 Jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási 

kedv a fiatalok körében  
 Ifjúsági Garancia és a hozzá kapcsolódó foglalkoztatási támogatások 

 Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása 
 A munkaerőpiaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka 

minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növekedése  
 Alkalmazkodóképesség fejlesztése 

 Egész életen át tartó tanulás 
 A munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek 

javuló hozzáférése a munkaerőpiaci kompetenciákat javító formális 
képzési lehetőségekhez  

 Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása 
 Oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásának 

javítása 
 Gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer 

kialakítása 
 Szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 

 

  



 

 

 

VI. TURIZMUS 

A turizmus Magyarországon a GDP 8,8%-ának előállításáért felelős ágazat, így a magyar 
fejlesztéspolitika kiemelt területe. Az örökségek bemutatására épülő kreatív turisztikai 
kínálat fejlesztése a turisztikai bevételek növekedésével megteremti a fenntartható 
erőforrás gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges pénzügyi forrásokat hosszabb távon is, 
így a kulturális és természeti értékek fenntarthatósága is biztosítható. 
A Program fő célja a turisztikai ágazat versenyképességének javítása. 

Forrásösszeg: 507 654 837 € 

Célok: 
 Versenyképes turisztikai kínálat  
 Több régiókategóriára szóló érintettség  
 Természeti és kulturális örökség megőrzése 

 Turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi 
helyszíneken 

 A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése (pl. hálózatos fejlesztések – tematikus utak; A kulturális 
örökséghelyszínek integrált fejlesztése; A természeti örökséghelyszínek 
fejlesztése; Gyógyhelyek fejlesztése) 

 
 

  



 

 

 

VII. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

A GINOP utolsó prioritása nem tematikus, hanem eszközorientált, mivel a pénzügyi 
eszközöket egy prioritásba rendezve 10%-kal megnövelhető az igényelt forrás mértéke. 
Ennek megfelelően ez az intézkedési terület - több-kevesebb mértékben - az összes 
megadott tematikus célt támogatja. 

Forrásösszeg: 2 353 181 721 € 

Célok: 
 Termék- és szolgáltatásfejlesztés  
 Több régiókategóriára szóló érintettség   
 Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása I., II., III., IV., V. 

 KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása (A 
program eszközei: Hitel, lízing és faktoring; Kombinált termékek; 
Tőkeprogramok; Garancia eszközök) 

 A foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, 
köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való 
hozzáférésének javítása  

 Intelligens energiahasználat 
 Épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek 

energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának növelése 

 Megújuló energia és energiahatékonyság támogatása 
 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAZZ  AALLDD  CCOONNSSUULLTTIINNGG  KKFFTT..  

BBEEMMUUTTAATTKKOOZZÁÁSSAA  
    



 

 

CCÉÉGGÜÜNNKKRRŐŐLL  

Az ALD Consulting Kft. 2008 tavaszán alakult fiatal, dinamikusan fejlődő  
vállalkozás, amely széleskörű, magas színvonalú szolgáltatást nyújt ügyfelei  
számára. 

E tevékenységet a magasan képzett, több éves szakmai tapasztalatot szerzett  
tanácsadóink garantálják, akik naprakész önkormányzati és gazdasági ismeretekkel  
rendelkeznek. Célunk, hogy munkánk lehetővé tegye megbízóink (önkormányzati, 
gazdasági és civil szféra) számára versenyképességük javulását, a profit növelését, a 
közszférában pedig a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtását. 

Filozófiánk, hogy az ügyfél olyan információ vagy tanács birtokába jusson, amelynek 
segítségével a felmerült problémák megoldása érdekében megfelelően tudjon  
cselekedni és ebből közvetlen gazdasági haszna származzon. 

Cégünk szemléletének középpontjában az érték áll, ezért kizárólag olyan tanácsadást 
nyújtunk, amely meggyőződésünk szerint valóban segíti a hatékonyabb,  
gazdaságosabb működést és az erőforrások jobb kihasználását. 

Mindez lehetővé teszi partnereinkkel a tartós üzleti kapcsolaton nyugvó hosszú távú, és 
mindkét fél megelégedésére szolgáló együttműködést. 

  



 

 

  

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIINNKK 

 

  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTMMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  ––  ÖÖTTLLEETTTTŐŐLL  AA  MMEEGGVVAALLÓÓSSUULLÁÁSSIIGG  

A fejlesztési elképzelések megvalósításához a legtöbb esetben szükség van hazai és/vagy 

európai uniós forrásokból pályázható támogatások igénybevételére, melyek 

megszerzésének elengedhetetlen feltétele a magas szakmai színvonalon előkészített és 

kidolgozott projektterv/pályázat.  

Partnereink elképzeléseinek megvalósításához tanácsadóink folyamatosan  

figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, és tájékoztatást adnak azokról az aktuális és 

várható lehetőségekről, melyek a megjelölt elképzelésekhez megfelelőek lehetnek.  

Pályázatmenedzsment szolgáltatásunk során a következő feladatok ellátását  

biztosítjuk:  

 pályázati ötletek kidolgozása 

 forrásterv készítése 

 pályázatok előkészítése 

 pályázatírás 

 pályázatok benyújtást követő menedzselése 

 megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, szükséges tanulmány  

mellékletek készítése 

A pályázat teljes átfutási ideje alatt egy megbízható, stabil, megfelelő személyi  

infrastruktúrával rendelkező csapat segíti fejlesztési ötletek pályázati megvalósítását.  

  



 

 

 

 

PPRROOJJEEKKTTMMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  

Társaságunk több mint 200 sikeresen lezárt fejlesztési projekttel rendelkezik a  
komplex programok kidolgozásában és sikeres lebonyolításában.  

Projektmenedzsment szolgáltatásunk a következőkre terjed ki:  

 eligazítás a projektmenedzsmenttel kapcsolatos kötelezettségekről  

 a támogatási szerződésben meghatározott projektütemezés teljesülésének 

nyomon követése, igazolása, az ütemezésnek megfelelő támogatásfolyósításhoz 

szükséges ügyintézés  

 a projekt megvalósításával kapcsolatos adminisztráció folyamatos támogatása  

 segítségnyújtás az alvállalkozói szerződések elkészítésében  

 kifizetési kérelmek összeállítása  

 projekt előrehaladási jelentések összeállítása  

 a projekt során bekövetkező változások követése, változás-bejelentők,  

támogatási szerződés-módosítások előkészítése és benyújtása  

 helyszíni ellenőrzésekre dokumentumok összeállítása és a projekt  

adminisztrációjának képviselete, az ellenőrzésen való személyes részvétel  

 monitoring jelentések készítése  

 záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése  

 utánkövetési jelentések elkészítése 

Cégünk legfőbb feladata egyes projektek megvalósítása során a beruházást  
veszélyeztető kockázatok gyors mérlegelése és a felelősségteljes döntéshozatal  
hatékony támogatása.  



 

 

   

KKÖÖZZBBEESSZZEERRZZÉÉSSII  EELLJJÁÁRRÁÁSSOOKK  BBOONNYYOOLLÍÍTTÁÁSSAA  
 

Cégünk a mindenkor hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően biztosítja  

közbeszerzési eljárások lebonyolítását, átvállalva az eljárások lefolytatásával  

kapcsolatos teljes körű adminisztrációt.  

Csapatunk szolgálatában kiváló, jogosultsággal rendelkező közbeszerzési szakértők 
állnak.  

A közbeszerzési eljárások bonyolítása során vállaljuk:  

 a közbeszerzési feltételrendszer kialakítását 

 alkalmassági követelmények meghatározása 

 értékelési szempontok, súlyozások meghatározása 

 szerződéses feltételek kidolgozása 

 szükséges műszaki mellékletek tartalmának meghatározása 

 ajánlati vagy részvételi felhívás és dokumentációk elkészítése  

 ajánlati vagy részvételi felhívás elkészítése 

 pályázati dokumentáció összeállítása 

 személyes közreműködés az eljárási cselekményekben  

 kiegészítő tájékoztatás, konzultációk 

 ajánlatok, részvételi jelentkezések átvétele 

 tenderbontás 

 hiánypótlási eljárás 

 bírálat 

 eredményhirdetés 

 szerződéskötés előkészítés 

    



 

 

  

NNYYIILLVVÁÁNNOOSSSSÁÁGG  ÉÉSS  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS  
 

A kedvezményezett köteles a lehető legszélesebb nyilvánosságot biztosítania saját 

projektjének. Ennek keretében köteles tájékoztatni a lakosságot, valamint a projektben 

résztvevőket, illetve a projekt által közvetlenül érintetteket arról a szerepről, amit az 

Európai Unió és Magyarország Kormánya betölt az érintett támogatásban és annak 

eredményeiben. E feladat megvalósításában áll cégünk az Ön rendelkezésére a projekt 

előkészítő, megvalósítási és megvalósítást követő szakaszában. 

A projekt jellegétől és méretétől függően, a mindenkori arculati kézikönyvben foglaltak 

szerint vállaljuk a projektjéhez kapcsolódó kommunikációs kötelezettségek teljesítését, 

úgymint: 

 Kommunikációs terv készítése 

 Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése 

 A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal 

tartalmának elkészítése és frissítése a projekt fizikai zárásáig 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

 Sajtónyilvános események szervezése ünnepélyes eseményekhez (pl. 

alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 

stb.) 

 A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése 

 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 

 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

 Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 

 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

 A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése 

 Egyéb szóróajándékok (pl. projektre utaló toll, kulcstartó, mappa) elkészítése 

  



 

 

  

TTAANNÁÁCCSSAADDÁÁSS 

Aki belülről szemléli vállalkozását, futó fejlesztéseit, cége folyamatait, szervezetét és 
működését, projektjét, nem feltétlenül tudja észrevenni, ami egy kívülállónak  
szembeötlő.  

Egy célzott felülvizsgálat vagy egy változás-előkészítés nekünk kihívást,  
partnerünknek és megrendelőnknek a problémák megelőzését, hatékonyabb  
működést és profitnövekedést eredményez.  

Cégünk több éves szakmai tapasztalattal áll üzleti- és vezetői tanácsadással az  
érdeklődő ügyfelek rendelkezésére.  

  

  

EEGGYYÉÉBB  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  

Fejlesztési projektekhez kapcsolódóan alábbi szolgáltatásokkal állunk partnereink 
rendelkezésére:  

 megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, 

 üzleti tervek elkészítése, 

 egyéb szükséges tanulmányok készítése, 

 forrástervek, fejlesztési stratégiák készítése, 

 helyi esélyegyenlőségi programok készítése, 

 stb. 

 
 
 
 
 

Célunk, hogy szolgáltatásunk keretében az Ön igényeihez leginkább illeszkedő komplex 
megoldás-csomagot tudjunk nyújtani. 

  



 

 

  

PPAARRTTNNEERREEKK  ÉÉSS  RREEFFEERREENNCCIIÁÁKK  
 

ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTOOKK  ÉÉSS  TTÁÁRRSSUULLÁÁSSAAIIKK  
 
 

Bonyhád Város Önkormányzata  
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata 
7158 Bonyhádvarasd, Kossuth Lajos u. 27. 

Budaörs Város Önkormányzata 
2040 Budaörs, Szabadság út 134. 

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. 

Dánszentmiklós Község Önkormányzata 
2735 Dánszentmiklós, Dózsa György út 100. 

Gödre Község Önkormányzata 
7386 Gödre (Gödrekeresztúr), Kossuth u. 12. 

Gödre Község Önkormányzata 
7386 Gödre (Gödrekeresztúr), Kossuth u. 12. 

Görgeteg Község Önkormányzata 
7553 Görgeteg, Fő u. 24. 

Gyöngyös Város Önkormányzata 
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Gyulakeszi Község Önkormányzata 
8286 Gyulakeszi, Kossuth Lajos u. 55. 

Háromfa Község Önkormányzata 
7585 Háromfa, Kossuth L. u. 235 

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 
7537 Homokszentgyörgy, Kossuth u. 5. 

Iharosberény Község Önkormányzata 
8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6. 

Izmény Község Önkormányzata 
7353 Izmény, Fő u. 23. 

Káptalantóti Község Önkormányzata 
8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48. 

Kisbajcs Község Önkormányzata 
9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

Kisbajom Község Önkormányzata 
7542 Kisbajom, Kossuth. u. 111. 

Kisdorog Község Önkormányzata 
7159 Kisdorog, Kossuth Lajos u. 187. 

Kismányok Község Önkormányzata 
7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49/A 

Kisvejke Község Önkormányzata 
7183 Kisvejke, Rákóczi u. 86. 

Kutas Község Önkormányzata 
7541 Kutas, Petőfi u. 70. 

Lakócsa és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 
7918 Lakócsa, Petőfi S. u. 11. 

Lábod Község Önkormányzata 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Látrány Község Önkormányzata 
8681 Látrány, Rákóczi út 69. 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Lepsény Nagyközség Önkormányzata 
8132 Lepsény, Fő u. 74. 

Mőcsény Község Önkormányzata 
7163 Mőcsény, Béke u. 2 

Nagykorpád Község Önkormányzata 
7545 Nagykorpád, Petőfi u. 92. 

Nagymányok Község Önkormányzata 
7355 Nagymányok, Dózsa György u. 28. 

 

 



 

 

 

 

Nemeskeresztúr Község Önkormányzata 
9548 Nemeskeresztúr, Kossuth u. 71. 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 
7552 Rinyabesenyő, Kossuth u. 7. 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 
7513 Rinyaszentkirály, Fő u. 56. 

Rinyaújlak Községi Önkormányzat 
7556 Rinyaújlak, Kossuth L. u. 65-67. 

Sárszentmihály Község Önkormányzata 
8143 Sárszentmihály, Fő út 54. 

Somogybabod Község Önkormányzata 
8684 Somogybabod, Kossuth L. u. 24. 

Sümeg Város Önkormányzata 
8330 Sümeg, Béke tér 7. 

Szabás Község Önkormányzata 
7544 Szabás, Fő utca 152. 

Tihany Község Önkormányzata 
8237 Tihany, Kossuth u.12. 

Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 
8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

Vaskút Község Önkormányzata 
6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 105. 

Váralja Község Önkormányzata 
7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203. 

Visz Község Önkormányzata 
8681 Visz, Zrínyi u. 4. 

  

 

 

 
  



 

 

 

 

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓKK  ÉÉSS  VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKK  
 

 

 

Agenda Natura Print Hungary Kft. 
8293 Vigántpetend, Kossuth u. 33-35. 

AGA-2007 Kft. 
8500 Pápa, Gróf út 14. 

ARKO Kft. 
7030 Paks, Pacsirta utca 43. 

Autras Kft. 
7551 Lábod, Hosszúfalvi u. 143. 

Auxilior Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
7562 Segesd, Ady Endre u. 12. 

Bódai Autószervíz 
8330 Sümeg, Mihályfai u. 27. 

Construct-TWO Kft. 
8330 Sümeg, Csányi L. u. 1/b. 

CURIOSA Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi u. 44. 

CS. Roberto Kft. 
7553 Görgeteg, Kossuth Lajos utca 2. 

Delta-Gép Bt. 
7551 Lábod, Ady u. 17. 

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
7200 Dombóvár, Berzsenyi Dániel u. 1. 

DOROCATHARINA Gyógyszertári Ker. és Szolgáltató Bt. 
7551 Lábod, Kossuth u. 101. 

dr. Busa Gábor EV. 
8330 Sümeg, Mártírok útja 7. 

dr. Kiss Júlianna EV. 
8562 Nagytevel, Jókai u. 34. 

Egzakt 2012 Kft. 
7551 Lábod, Bercsényi u. 9. 

Európa Uno Fafeldolgozó Ker. és Szolgálgató Kft. 
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 2. 

Fadgyas Attila József 
7553 Görgeteg, Fő u. 10/A. 

Fekete István EV. 
8330 Sümeg, Árpád u. 39. 

FERRIR Bt. 
8347 Ukk, Széchenyi u. 27. 

Fódi Zsolt EV. 
7551 Lábod, Bercsényi u. 80. 

Győri Tamásné 
8700 Marcali, Puskás Tivadar u. 16. 

Gyukli Zoltán 
8330 Sümeg, Petőfi u. 22. 

Hardi György 
8000 Székesfehérvár, József A. u. 9., 4/15. 

„HELIGLOB” Légi- Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. 
7500 Nagyatád, Kossuth L. u. 5. 

Horváth Tibor 
7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 205. 

Horváthné Jakab Tímea őstermelő 
8790 Zalaszentgrót, Zalka M. út 3. 

Hujber Csaba EV. 
8351 Sümegprága, Petőfi u. 1/1. 

„IGNIPLUS” Bt. 
8330 Sümeg, József Attila utca 3. 

KALLA Kft. 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 40. 

Kapos Hidro Kft. 
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. 

 
 

 

 



 

 

 

 

„KAPRIOL” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
8330 Sümeg, Vároldal u. 5. 

Karancz Krisztián 
7500 Nagyatád, Mező u. 76. 

Keszler Imre őstermelő 
8790 Zalaszentgrót, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 

KÓ-PÉ ’69 Kft. 
8500 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 25. 

Kröpfel és Társai Kft. 
8348 Rigács, Kossuth u. 110. 

Kulcsár Zoltán EV. 
8330 Sümeg, Rendeki u. 19/1. 

LETIM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1072 Budapest, Akácfa u. 9. 

LOCUST Kft. 
7551 Lábod, Bercsényi u. 80. 

Lontay Márton őstermelő 
8352 Bazsi, Hegyalja u. 4. 

LPG Service Bt. 
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 51. 

Márió-Records Kft. 
8330 Sümeg, Ádám I. u. 10. 

MÁTYÁS Kft. 
8483 Somlószőlős, Bem u. 1/A 

Molnár Béla EV. 
8330 Sümeg, Arany J. u. 13. 

MORÁDO Kft. 
8330 Sümeg, Baross G. u. 27. 

Nagy János EV. 
8349 Zalagyömörő, Rákóczi u. 32. 

Nagyatádi TETŐ-ÉP Építőipari Szolgáltató Bt. 
7514 Tarany, Szent István u. 93. 

Németh Metal-2007 Kft. 
8330 Sümeg, Táncsics M. u. 28. 

Papp József 
7551 Lábod, Táncsics u. 9. 

Pappné Szabó Csilla 
8330 Sümeg, Vincellér u. 27. 

Sarvaly Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
8330 Sümeg, Árpád u. 4. 

Sotur Pellet Kft. 
8683 Somogytúr, Árpád u. 34. 

Szabó József 
7553 Görgeteg, Szabadság tér 1. 

Szalai József 
7562 Segesd, Vörösmarty u. 1/B 

Szépítőudvar Kft. 
8330 Sümeg, Rendeki u. 2. 

„TÁNCSICS” Mezőgazdasági Zrt. 
8484 Nagyalásony, Kossuth u. 29. 

Thermo Kondi Kft. 
8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 47. 

VB Francia Pékség Kft. 
8330 Sümeg, Flórián tér 2. 

VESZTON Ingatlanközvetítő és Vendégváró Iroda Bt. 
8228 Lovas, Ady E. u. 8. 

 

  

  



 

 

  

NNEEVVEELLÉÉSSII--OOKKTTAATTÁÁSSII  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEEKK  ÉÉSS  FFEENNNNTTAARRTTÓÓIIKK  
 

 

1. számú Általános Iskola 
2040 Budaörs, Hársfa utca 29. 

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 
2040 Budaörs, Iskola tér 1. 

Herman Ottó Általános Iskola 
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6. 

Kesjár Csaba Általános Iskola 
2040 Budaörs, Őszibarack utca 29. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csurgói 
Tankerülete 

8840 Csurgó, Városháza köz 2. 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Nagyatádi Tankerülete 

7500 Nagyatád, Baross G. u. 1. 

Kótai Lajos Általános Iskola 
7551 Lábod, Iskola u. 4. 

Kutas-Lábod Mikrotérségi Általános Iskola, 
Óvoda, Könyvtár és Pedagógiai Szakszolgálat 

7541 Kutas, Petőfi u. 82. 

Kutas-Lábodi Révkomáromi János Általános Iskola 
7541 Kutas Petőfi u. 82. 

Micimackó Napközi Otthonos Óvoda Kutas 
7541 Kutas, Petőfi utca 95. 

Népi Hagyományőrző és Erdei Iskola 
7542 Kisbajom, Kossuth utca 132-133. 

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
7628 Pécs, Török István u. 13. 

 
 
 

 

 
 
 
    



 

 

  

EEGGYYEESSÜÜLLEETTEEKK  ÉÉSS  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYYOOKK  
 

Bakonyalja 4×4 Sportegyesület 
8474 Csabrendek, Rákóczi u. 14. 

Beleg Polgáraiért Egyesület 
7543 Beleg, Rákóczi u. 170. 

Felsőpáhokért Közalapítvány 
8380 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. 

Görgetegi Hagyományőrző Egyesület 
7553 Görgeteg, Béke út 35. 

„Háromfáért” Egyesület 
7585 Háromfa, Kossuth Lajos u. 53. 

Kisbajomért Közalapítvány 
7542 Kisbajom, Kossuth u. 111. 

Kutasi Futball Club 
7541 Kutas, Petőfi u. 70. 

Kutasi Sporthorgász Egyesület 
7541 Kutas, Petőfi u. 43. 

Lábodi Kábel TV Egyesület 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Lábodi MEDOSZ Egyesület 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Lábod Község Önkéntes Tűzoltóegyesület 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Lábod Községi Tehetséggondozó Alapítvány 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Lábod Községért Alapítvány 
7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

Marcal-Völgye Vadásztársaság 
8345 Dabronc, Kossuth u. 60. 

Nők Lábodért Egyesület 
7551 Lábod, Kossuth u. 87. 

Reményt az Életnek Közhasznú Alapítvány 
7553 Görgeteg, Fő u. 12. 

SLIDE Sport Egyesület 
8242 Balatonudvari, Margaréta u. 2. 

Szabásért Egyesület 
7544 Szabás, Fő u. 48. 

Szabási Sportegyesület 
7544 Szabás, Szabadság u. 78. 

Szent László Király Lovagrend 
8726 Iharos, Kossuth u. 50. 

Szülők a Gyermekekért Alapítvány 
7551 Lábod, Iskola u. 4 

Térségi Vállalkozók Egyesülete 
8330 Sümeg, Mihályfai út 31. 

Ukk Fejlődéséért Szociális Szövetkezet 
8347 Ukk, Kossuth u. 104. 

Vilma Háza Alapítvány 
7563 Somogyszob, Petőfi u. 1. 

 
 
 

 

  



 

 

  

EEGGYYHHÁÁZZAAKK  ÉÉSS  EEGGYYHHÁÁZZKKÖÖZZSSÉÉGGEEKK  

 

Alsópáhoki Római Katolikus Egyházközség 
8394 Alsópáhok, Fő u. 133. 

Balatonfűzfői Római Katolikus Plébánia 
8175 Balatonfűzfő, Jókai út 39. 

Csokonyavisonta I Református Egyházközség 
7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 80. 

Görgetegi Római Katolikus Egyházközség 
7553 Görgeteg, Fő u. 32. 

Lábodi Római Katolikus Egyházközség 
7551 Lábod, Iskola u. 1. 

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 
7624 Pécs, Szent István tér 23. 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

  

KKIIEEMMEELLTT  RREEFFEERREENNCCIIÁÁIINNKK  

  

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS 
 

 
Bonyhád Város Önkormányzata – „Idősek otthona felújítása” 
 
Construct-TWO Kft. – „A Construct-TWO Kft. villamosenergia igényének kielégítése 
megújuló energiaforrással” 
 
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Dánszentmiklósi óvoda felújítása, bővítése 
 
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Gödre (Gödrekeresztúr) Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Gödreszentmárton Szociális Szövetkezet – „Gödreszentmárton szociális szövetkezet 
gazdasági tevékenységeinek megerősítése és piacra jutásának támogatása hátrányos 
helyzetű helyi lakosok foglalkoztatásával” 
 
Gyöngyös Város Önkormányzata - „Gyöngyös város észak-nyugati városrészének 
komplex rehabilitációs programja” 
 
Háromfa Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Kisbajcs Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Kisbajom Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagyatádi Tankerület – Kutas Általános Iskola 
Tornacsarnok Építése 
 
Kutas Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Kutas Község Önkormányzata – „Közművelődési és közösségi programok bővítése a 
Kutasi IKSZT-ben” 
 
Kutas-Lábod Mikrotérség - Integrált kis- és mikro-térségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 
 
Lábod Község Önkormányzata - „Ivóvízminőség javítása Lábod településen” 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Lábod Község Önkormányzata – „Kulturális programkínálat bővítése a lábodi IKSZT-
ben” 
 
Látrány Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Látrány Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Látrány Község Önkormányzata – „A látrányi IKSZT közművelődést szolgáló 
tevékenységeinek bővítése” 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata - „Lengyeltóti belterületi vízrendezése II. ütem” 
 
Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye – „Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok 
bővítése a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában” 
 
Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye – „Testvériskolai kapcsolatok bővítése a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában” 
 
Nagykorpád Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás – „Önkormányzati bölcsőde bővítése, 
korszerűsítése, akadálymentesítése” 
 
Rinyabesenyő Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Somogybabod Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Somogybabod Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Tihany Község Önkormányzata - Tihanyi Legenda Projekt 
 
Visz Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
 

  

  

    



 

 

  

  

PPRROOJJEEKKTTMMEENNEEDDZZSSMMEENNTT  
  
 
Bonyhád Város Önkormányzata – „Idősek otthona felújítása” 
 
Construct-TWO Kft. – „A Construct-TWO Kft. villamosenergia igényének kielégítése 
megújuló energiaforrással” 
 
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Dánszentmiklósi óvoda felújítása, bővítése  
 
Gödre (Gödrekeresztúr) Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Homokszentgyörgy Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Iharosberény Község Önkormányzata - Integrált kis- és mikro-térségi oktatási hálózatok 
és központjaik fejlesztése 
 
Kisbajcs Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Kisbajom Község Önkormányzata - Kisbajom erdei iskola fejlesztése 
 
Kutas Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Kutas Község Önkormányzata – „Közművelődési és közösségi programok bővítése a 
Kutasi IKSZT-ben” 
 
Kutas-Lábod Mikrotérség - Integrált kis- és mikro-térségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 
 
Lakócsa és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás – „Lakócsa és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program” 
 
Lábod Község Önkormányzata - „Ivóvízminőség javítása Lábod településen” 
 
Lábod Község Önkormányzata – „Kulturális programkínálat bővítése a lábodi IKSZT-
ben” 
 
Látrány Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
Látrány Község Önkormányzata (IKSZT) 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Látrány Község Önkormányzata – „A látrányi IKSZT közművelődést szolgáló 
tevékenységeinek bővítése” 
 
Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás – „Lengyeltóti és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program” 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata - „Lengyeltóti belterületi vízrendezése II. ütem” 
 
Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye – „Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok 
bővítése a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában” 
 
Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye – „Testvériskolai kapcsolatok bővítése a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában” 
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás – „Önkormányzati bölcsőde bővítése, 
korszerűsítése, akadálymentesítése” 
 
Sárszentmihály Község Önkormányzata - Bölcsődei intézmény létesítése 
Sárszentmihályon 
 
Somogybabod Község Önkormányzata (IKSZT) 
 
Sümeg Város Önkormányzata Norvég Alap - „Múlt, jelen és jövő a 400 éves Püspöki 
Palotában” 
 
Visz Község Önkormányzata (Akadálymentesítés) 
 
  

    



 

 

  

EELLŐŐ  MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTHHAATTÓÓSSÁÁGGII  TTAANNUULLMMÁÁNNYY  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE  
 

Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Közhasznú Társaság - Budavári Palota kulturális 
turisztikai fejlesztése 
 
Edelény, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága - Kastélysziget Kulturális Központ 
 
Fertőd, Műemlékek Nemzeti Gondnoksága - Eszterháza Közép-Európai Kulturális 
Központ 
 
Gödöllői Királyi Kastély Kht. - Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítése, kulturális, 
rendezvényi funkciókkal való ellátása, az épületegyüttes eddig fel nem újított részeinek 
rekonstrukciójával 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai zenei 
élet megújuló központja Budapesten 
 
Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány - Nemzeti Kiválóságok Kollégiuma szakkollégium 
kialakítása 
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar - Pázmány Péter 
Alkalmazott Kultúrtudományok Központja - P2AKK - kialakítása 
 
Skanzen Örökség Program - Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
 
Szépművészeti Múzeum - Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése — látogató és 
turisztikai központ létrehozása 
 
 
 
 
 
 

  

    



 

 

  

MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTHHAATTÓÓSSÁÁGGII  TTAANNUULLMMÁÁNNYY  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE  
 

Gyöngyös Város Önkormányzata - „Gyöngyös város észak-nyugati városrészének 
komplex rehabilitációs programja” 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagyatádi Tankerület – Kutas Általános Iskola 
Tornacsarnok Építése 
 
Kutas-Lábod Mikrotérség - Integrált kis- és mikro-térségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése 
 
Lakócsa és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás – „Lakócsa és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program” 
 
Lábod Község Önkormányzata - „Ivóvízminőség javítása Lábod településen” 
 
Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás – „Lengyeltóti és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program” 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata - „Lengyeltóti belterületi vízrendezése II. ütem” 
 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai zenei 
élet megújuló központja Budapesten 
 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet - A korszerű intézményi és 
intézményközi irányítás, információáramlás, együttműködés és menedzsment 
informatikai hátterének kiépítése és a felsőoktatás hatékonyságát növelő központi 
szolgáltatások fejlesztése 
 
Szépművészeti Múzeum - Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése — látogató és 
turisztikai központ létrehozása 
  
Tihany Község Önkormányzata - Tihanyi Legenda Projekt 
 
 
 

    



 

 

  

KKÖÖZZBBEESSZZEERRZZÉÉSSII  EELLJJÁÁRRÁÁSSOOKK  BBOONNYYOOLLÍÍTTÁÁSSAA  
 

Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás – „Informatikai eszközök és tartozékaik beszerzése, 
valamint kapcsolódó szolgáltatások megrendelése a Csurgó Kistérségi Többcélú 
Társulás területén” 
 
Háromfa Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Lakócsa és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás – „Lakócsa és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Program” 
 
Lábod Község Önkormányzata - „Ivóvízminőség javítása Lábod településen” 
 
Nagykorpád Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Rinyabesenyő Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
 
Somogybabod Község Önkormányzata – Falubusz beszerzés (EMVA) 
  



 

 

 

 EEGGYYÉÉBB  TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKK  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE 
 

Bonyhád Város Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Bonyhádvarasd Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Grábóc Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Györe Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Izmény Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Kisdorog Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Kismányok Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Kisvejke Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Nemzetközi Oktatási Tapasztalatok 
Tanulmánykötet 
 
Mőcsény Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Nagymányok Város Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Váralja Község Önkormányzata - Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


