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Előszó
Fontos kötelezettségének tesz eleget a Kormány, amikor – a 
2014–2020-as uniós fejlesztési időszak félidejében – számot 
ad arról, hogy ez idő alatt miként használtuk fel a közösségi 
forrásokat.

Ennek kapcsán érdemes felidézni: a polgári kormány dön-
tött úgy, hogy az uniós forrásokat is elsősorban a magyar gaz-
daság fejlesztésére kell fordítani. Ennek megfelelően ezeknek 
a pénzeszközöknek a 60%-át fordítjuk közvetlenül gazda-
ságfejlesztésre, az ipari termelés bővülésének támogatására,  
a vállalkozások fejlesztésére, versenyképességük emelésére és 
a munkahelyteremtésre. 

Tesszük ezt azért, mert a gazdasági teljesítmény emelkedése 
jelenti azt az alapot, amelyre társadalompolitikai céljaink megva-
lósítását építhetjük: a munka megbecsülését, a családok megerő-
sítését és az ország egyes területei között meglévő fejlettségbeli 
különbségek kiegyenlítését. Operatív programjaink tervezése 
során is ezeket az elveket tartottuk szem előtt. 

Ezek egyike a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP), amely Pest megye és Budapest fejlesztését 
célozza. A programra ebben a tervezési időszakban 258 milliárd 
forint áll rendelkezésre, melyet 33 milliárd forint magyar költ-
ségvetési többletforrás egészít ki. Emellett a VEKOP-hoz továb-
bi, a régiót érintő operatív programok is kapcsolódnak. A kiírt 
pályázatok pedig a gazdasági szereplők versenyképességének ja-
vítására, a foglalkoztatás növelésére, az energia- és erőforrás-ha-
tékonyság növelésére és a gazdasági növekedést segítő helyi és 
térségi fejlesztések megvalósítására szolgálnak.

Az operatív programok megvalósításának előrehaladásáról 
szóló kiadvány részletes áttekintést nyújt azokról a konkrét fej-
lesztésekről, amelyek az uniós források és a hozzájuk kapcsolódó 
magyar költségvetési támogatások felhasználásának segítségével 
valósultak meg. Bízom abban, hogy a bemutatott példák is kö-
zelebb hozzák az emberekhez azt a munkát, amelyet a közösségi 
források felhasználása során a pályázók végeztek és mindazon 
eredményeket, amelyeket elértek.

Varga Mihály
pénzügyminiszter

Tisztelt Olvasó!
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VE-
KOP) hazánk legfejlettebb régiója, a Közép-magyarországi régió 
további fejlesztését tűzte ki célul. Ennek részét képezi a regionális 
gazdasági teljesítmény intelligens és fenntartható növelése, a kis- 
és középvállalkozások, a tudásgazdaság, az innováció, a turizmus 
és az infokommunikáció fejlesztésén keresztül. További fontos cél 
a munkahelyteremtés érdekében a napközbeni gyermekelhelye-
zési intézmények, az oktatás és képzés, valamint a foglalkoztatási 
programok támogatása. A harmadik pillért a társadalmi együtt-
működést segítő fejlesztések képezik, a lakossági és közlekedési 
energiahatékonyság, a településrehabilitáció, a közigazgatás és 
közszolgáltatások, illetve a természetvédelem támogatása által.

A VEKOP részben Pest megye, Budapest és Érd fejlesztései-
hez biztosít forrásokat, a helyi gazdaság megerősítésére és a helyi 
foglalkoztatás bővítésére, a szereplők saját fejlesztési elképzelé-
seit támogatva, amelyek a saját maguk által tervezett integrált 
területi programok alapján juthatnak a számukra előre meghatá-
rozott, allokált támogatási összeghez.

A források többek között mikro-, kis- és középvállalkozások, 
kutatóhelyek, egyházak, civil szervezetek, egészségügyi szolgálta-
tók, nonprofit szervezetek, helyi önkormányzatok és helyi nem-
zetiségi önkormányzatok, állami és önkormányzati fenntartású 
intézmények, valamint a szolgáltatásaikat igénybe vevő állam-
polgárok számára érhetőek el.

A kitűzött, számszerűsített célok között szerepel – a teljesség igé-
nye nélkül – 300 vállalkozás fejlesztése, több mint 14 ezer munka-
nélküli személy foglalkoztatási programokban való részvétele, 40 
új kutató és további 240 új munkavállaló foglalkoztatása a nyertes 
vállalkozásoknál és kutatóhelyeken, több mint 1500 bölcsődei férő-
hely és közel 3700 óvodai férőhely fejlesztése vagy létesítése, 830 
lakóegység korszerűsítése, 25 ezer négyzetméteren megújult városi 
közösségi tér és közel 17 km hosszú kerékpárút építése. Tizenhá-
rom település valósít meg közlekedésbiztonsági fejlesztést is.

Kiadványunk célja azon VEKOP által finanszírozott fejleszté-
sek sokszínűségének bemutatása, amelyre méltán lehetnek büsz-
kék a pályázók és a fejlesztés előnyeit érzékelő állampolgárok.

Rákossy Balázs 
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár



2 3VEKOP félidőben

291 milliárd forint 
VEKOP-fejlesztésekre

 

beruházások támogatására

rendszerek fejlesztésére
foglalkoztatás növelését 
támogató programokra

 
 
 

milliárd forint leromlott 
településrészek 
rehabilitációjára

milliárd forint 

együttműködések 

milliárd forint 
közigazgatás és 
közszolgáltatások 

 

5%

17%

2%
4%

3%

11%

9%13%

1%
5%

11%

19%

14
48

6

12
3

milliárd forint 
a vállalkozói 
környezet és a kis- és 
középvállalkozások 
fejlesztésére

14
milliárd forint 
tudásgazdaságot és 
innovációt érintő 
beruházásokra

48

milliárd forint 
infokommunikációs 
beruházások támogatására

6

milliárd forint 
turizmus-
fejlesztésre

12

biztosító intézmények 
 

9
milliárd forint 
napközbeni 
gyermekellátást 
biztosító intézmények 
fejlesztésére

9

milliárd forint 
oktatási és képzési 
rendszerek fejlesztésére

33
milliárd forint 
foglalkoztatás növelését 
támogató programokra

26milliárd forint a lakosság 
és a közlekedés energiaha-
tékonyságának növelésére

39

milliárd forint leromlott 
településrészek 
rehabilitációjára

13

3

milliárd forint 
társadalmi 
együttműködések 
erősítésére

32

milliárd forint 
közigazgatás és 
közszolgáltatások 
működésének 
javítására

56

milliárd forint 
természetvédelmi 
fejlesztésekre

3

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP)  2
  A VEKOP területi tervezésben 
  megvalósuló fejlesztései 7
  A VEKOP ágazati fejlesztései 8

 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
intézkedései 10
  A gazdasági szereplők versenyképességének javítása 12
    A vállalkozói környezet és a kis- és
   középvállalkozások fejlesztése 14
   Tudásgazdaság, innováció 18
 Infokommunikációs beruházások támogatása 21
   Turizmusfejlesztés 22

 A foglalkoztatás növelése 24
 A foglalkoztatás növelését támogató programok 26
  A napközbeni gyermekellátást biztosító
 intézmények fejlesztése 28
 Oktatási és képzési rendszerek fejlesztése 30

 Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése 36
  A lakosság és a közlekedés 
 energiahatékonyságának növelése 38
 Természetvédelmi fejlesztések 40

 A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi 
 fejlesztések  42
 A leromlott településrészek rehabilitációja  44
 Társadalmi együttműködések erősítése és a
 humán erőforrás fejlesztése 45
 A közigazgatás és a közszolgáltatások
 működésének javítása 46

A kiadványt elektronikus 
formában itt érheti el:



4 5VEKOP félidőben A VEKOPA VEKOP

A Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program 

(VEKOP)

A VEKOP
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A Közép-magyarországi régió (KMR) gazda-
ságilag Magyarország legfejlettebb régiójának 
tekinthető, a VEKOP kizárólag e régió további 
fejlesztéseit tűzte ki célul. A források többek kö-
zött mikro-, kis- és középvállalkozások, kutató-
helyek, egyházak, civil szervezetek, egészségügyi 
szolgáltatók, nonprofit szervezetek, helyi önkor-
mányzatok és helyi nemzetiségi önkormányza-
tok, állami és önkormányzati fenntartású intéz-
mények, valamint a szolgáltatásaikat igénybe 
vevő állampolgárok számára érhetőek el.

A VEKOP teljes 7 évre (2014-20) vonatkozó 
keretösszege felhívások formájában, a kormány 
által kitűzött 2017. március 31-i határidőre si-
keresen elérhetővé vált. A VEKOP keretében 
meghirdethető támogatás összege 258,5 mil-
liárd forint, amely mellé a kormány 2017-ben 
további 33 milliárd forintnyi forrás biztosításá-
ról döntött, így az elmúlt 2 évben 291 milliárd 
forint összegben 103 pályázati felhívás jelent 
meg. 2018. május 15-éig 676 pályázó rendelke-
zett hatályos támogatási szerződéssel több mint 
138 milliárd forint értékben.

A VEKOP a Strukturális Alapok (ERFA és 
ESZA) KMR területén felhasználandó fejleszté-
si forrásait, valamint az egyes ágazati operatív 
programokból megvalósítandó országos hatású 
fejlesztések arányosított forrásait tartalmazza. 
Ugyanakkor alkalmazza a fejlesztések terüle-
ti szemléletű, decentralizált végrehajtását, így 
a régió területi szereplőinek – Budapest, Pest 
megye, Érd megyei jogú város – igényeit is ma-
gába foglalja.

A Versenyképes 
Közép-Magyarország 
Operatív Program 
(VEKOP)

Ágazati tükör-
felhívások:

146 
milliárd 

forint

Országos  
kihatású  

felhívások:

100 
milliárd 

forint

Területi 
felhívások:

45 
milliárd 

forint

A VEKOP

hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkentését az alábbi 3 fő stratégiai cél elérése érdekében:

A ver-
senyké-
pességet és 
a társadalmi 
együttműködést 
szolgáló fejlesztések 
egy élhetőbb kör-
nyezet kialakí-
tása érdeké-
ben

A tudásgazdaság, innováció, vállalkozói 
környezet, valamint a kis- és középvállalko-
zások fejlesztése, a turizmus, az infokom-
munikációs beruházások támogatása. A napközbeni gyermekellátást 

biztosító intézmények, a fog-
lalkoztatás növelését támogató 
programok, oktatási és képzési 

rendszerek fejlesztése.

A lakosság és a közlekedés energiahaté-
konyságának növelése, a leromlott tele-
pülésrészek rehabilitációja, a társadalmi 
együttműködés erősítése, a közigazgatás és 
közszolgáltatások működésének javítása, 
természetvédelem.

A foglalkoztatás 
növelését segítő 

társadal mi környe-
zet fej lesztése

A regionális 
gazdasági telje-
sítmény intelligens 
és fenntartható 
növelése

A VEKOP fő küldetése és átfogó célja,
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Számszerűsíthető eredmények a támogatási 
szerződésekben tett vállalások alapján

új munkavállaló 
a támogatott 

vállalkozásoknál

237

151
támogatott 
vállalkozás

korszerűsített, 
felújított  

lakóegység

831

új bölcsődei  
férőhely

775

felújított  
bölcsődei 
férőhely

840

új óvodai  
férőhely

1 040

programba bevont 
munkanélküli és 

tartós munkanélküli

14 170

kilométer új 
kerékpárforgalmi 

létesítmény

16,997
programokba  
bevont tanuló

240

új kutató a támogatott 
szervezeteknél

403
közlekedésbiztonsági 

fejlesztést  
megvalósító település

13

négyzetméter új 
vagy felújított városi 

közösségi tér

25 003

felújított óvodai 
férőhely 

2 648

Az ITP viszonya a megyei területfejlesztési 
programhoz/integrált településfejlesztési 
stratégiákhoz és a VEKOP-hoz

Az elmúlt évtizedekben egyre hangsúlyosabbá vált a terüle-
tiség szempontja a különböző szakpolitikák tervezése során 
Európában. Ennek a szempontnak a gyakorlati érvényesülése 
hozzájárul, hogy a helyi igényekre, szükségletekre jobban ref-
lektáló fejlesztések valósulhassanak meg. A fejlesztések és a 
különböző beavatkozások is hatással vannak a területi folya-
matokra, amelyek nemzeti, európai és nemzetközi szinten is 
befolyásolják a területi fejlettség képét. 

A 2014–2020-as programozási időszakban a területi ter-
vezés intézményesítése új elemként jelenik meg a Struktu-
rális Alapokat érintően Magyarországon is, a kevésbé fejlett 
régiókat támogató Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) mellett részben a Közép-magyarországi régi-
ót támogató VEKOP keretén belül is.

A VEKOP speciális, kettős nézőpontú fejlesztési program-
ként részben a területi fejlesztések, részben pedig az ágazati 
fejlesztések megvalósulását támogatja.  A VEKOP alkalmazza 
a területi nézőpontot a Közép-magyarországi régióban meg-
valósuló fejlesztésekben a régió területi szereplőinek – Bu-
dapest, Pest megye és Érd megyei jogú város – bevonásával. 

A VEKOP területi fejlesztéseinek tervezése és végrehaj-
tása integrált megközelítésre épül, melynek során a terüle-

ti szereplők Integrált Területi Programban (ITP) tervezik 
meg fejlesztéseiket a rendelkezésükre álló 7 éves forráske-
retük felhasználása érdekében. Az ITP célja, hogy a területi 
szereplők a rendelkezésükre álló területi VEKOP-források 
tekintetében integrált szemléletben, a helyi igényekre ala-
pozottan tervezzék fejlesztési elképzeléseiket, és a céljaik el-
érése érdekében bemutassák az összefüggéseket, az egymást 
erősítő hatásokat, a tervezett ütemezést és indikátorvállalá-
saikat. Az ITP céljai ezáltal kétirányú illeszkedést mutatnak: 
egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési dokumentumok 
felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program 
(VEKOP) felé.

ITP-jükön keresztül a területi szereplőknek a VEKOP 9 
prioritástengelye közül 3 prioritástengelyen belül 4 beavat-
kozási területet (üzleti infrastruktúra fejlesztése, óvodai és 
bölcsődei férőhelyek kialakítása és felújítása, leromlott te-
lepülésrészek rehabilitációja és közlekedésfejlesztés) érintő 
forrásfelhasználás tervezésére van lehetőségük. A területi 
beavatkozások köre ugyan szűkebb, mint a kevésbé fejlett 
régiók fejlesztéseit támogató TOP esetében, azonban a meg-
jelenő 4 tématerület is hozzásegíti a területi szereplőket fela-
dataik integrált szemléletben történő ellátásához.

A VEKOP területi tervezésben 
megvalósuló fejlesztései

Integrált 
Területi 
Program

Pest megye területfejlesztési programja

Budapest Főváros integrált 
településfejlesztési stratégiája

Érd MJV integrált  
településfejlesztési stratégiája

VEKOP 
vonatkozó 

intézkedési 
céljai

A VEKOP2018.01.08-ai állapot szerinti adatok alapján
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Az irányító hatóság a területi intézkedések esetében a területi szerep-
lőkkel egyeztetve, a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend 
szabályai alapján hirdeti meg felhívásait. A területi felhívások mellett, 
ágazati felhívásként, a szakterülettel egyeztetett, az ágazati programok 
Közép-magyarországi régióra vonatkozó, az ágazat felhívását letük-
röző felhívásait, ún. tükörfelhívásokat hirdet meg.

Emellett 4 ágazati operatív program – a Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program (GINOP), a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP), az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (EFOP) és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 
Program (KÖFOP) – országos kihatású felhívásainak a Közép-ma-
gyarországi régió területre arányosított forrásainak VEKOP keretében 
történő finanszírozását biztosítja.

Az infokommunikációs fejlesztéseket kizárólag a GINOP, a közigaz-
gatás és közszolgáltatás fejlesztését kizárólag a KÖFOP keretében meg-
valósuló, a fejletlenebb régiókat és a KMR területét is érintő, országos 
hatással rendelkező beruházások támogatják.

Ezenfelül az országos vállalkozói mentorhálózat Közép-magyarországi 
régióban működő mentorszervezeteinek közreműködésével, valamint a 
szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer fejlesztésének kereté-
ben kerül sor a fejletlenebb régiókat és a KMR területét is érintő, GINOP 
országos hatással rendelkező beruházások támogatására.

A kiemelt társadalmi felzárkózási programok, az országos hatású egész-
ségügyi intézmények, a szociális intézményi háló és az egészségügyi el-
látórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése, a közművelődési és 
köznevelési intézmények, közgyűjtemények szolgáltatásai és programjai, 
valamint a felsőoktatási területet érintő fejlesztések részben a fejletlenebb 
régiókat és a KMR területét is érintő, EFOP országos hatással rendelkező 
beruházások keretében kerülnek támogatásra.

Ezek mellett a VEKOP biztosítja a régió határain átnyúló, országos ha-
tással rendelkező, a KEHOP kapcsolódó prioritási tengelye alatt a föld-
rajzi rugalmasság kihasználásával megvalósuló országos hatású fejleszté-
sek KMR-arányos forrásait.

Fontos kiemelni, hogy a területi és ágazati tükörfelhívások esetében a 
VEKOP irányító hatósága készíti elő és hirdeti meg saját felhívásait, a tá-
mogatói döntést az irányító hatóság vezetője hozza meg, míg az országos 
kihatású felhívások esetében a felhívást az ágazati irányító hatóság jelen-
teti meg, kezeli, látja el a támogatáskezelési feladatokat, továbbá hozza 
meg a támogatói döntéseket.

A VEKOP ágazati fejlesztései

Országos 
vállalkozói 
mentorhálózat

VEKOP  0,3
GINOP  3,0

Országos 
infokommunikációs 
fejlesztések

VEKOP  6,3
GINOP  13,8

Szakképzési és 
felnőttképzési 
intézményrendszer 
országos fejlesztése

VEKOP  5,6
GINOP  15,1

Közigazgatás és 
közszolgáltatás 
országos fejlesztése

VEKOP  56,1
KÖFOP 238,7

Országos 
természetvédelmi 
fejlesztések

VEKOP  0,3
KEHOP 0,8

Országos 
egészségügyi 
és szociális 
fejlesztések

VEKOP  18,7 
EFOP 52,3

Országos oktatási 
és képzési 
rendszerek 
fejlesztése

VEKOP  10,9
EFOP 29,7

Kiemelt társadalmi 
felzárkózási 
programok

VEKOP  1,7
EFOP 5,5

A VEKOP

Országos kihatású fejlesztések forrásmegoszlása 
VEKOP és ágazati OP-k között (Mrd Ft)
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A 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesz-
tési célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő 
gazdasági növekedés. Annak érdekében, hogy a fej-
lesztések valóban kedvező változásokhoz vezessenek,  
az átfogó nemzeti fejlesztési célhoz az Országos Fejleszté-
si és Területfejlesztési Koncepcióban kijelölt 5 fő nemzeti 
fejlesztési prioritás kapcsolódik. A VEKOP – köszönhetően 
a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpont-
jának – az 5 fő nemzeti prioritás mindegyikéhez köthető. 
A következőkben az egyértelműen és szorosan kapcsolódó 
4 nemzeti prioritáshoz kapcsolódva kerülnek bemutatásra 
az egyes beavatkozási területek és azok keretében támo-
gatott mintaprojektek. Ez a 4 prioritás a következő: a gaz-
dasági szereplők versenyképességének javítása és nemzet-
közi szerepvállalásuk fokozása; a foglalkoztatás növelése; 
az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése, a gazdasági 
növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.

A Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program intézkedései
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A gazdasági szereplők 
versenyképességének javítása

A vállAlkozói környezet és  
A kis- és középvállAlkozások 

fejlesztése

tudásgAzdAság, innováció

infokommunikációs  
beruházások támogAtásA

turizmusfejlesztés
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A kapcsolódó fejlesztések keretében önkormányzatok és vállalkozások számára  
a meglévő ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, indokolt esetben 
iparterületek kialakítására, alap-infrastruktúra kiépítésére, bővítésére nyílik le-
hetőség, elősegítve a foglalkoztatás növelését. 

A gazdasági szereplők versenyképességének javítása érdekében a 
Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyílik lehetőségük a kapa-
citásaik bővítésével a termék-előállítási képességüket modern eszközökkel és 
gépekkel növelni, telephelyeiket fejleszteni. 

Továbbá a VEKOP forrásai hozzájárulnak az exportképes vállalkozások 
versenyképességének növeléséhez az együttműködést és a nemzetközi 
hálózatokba történő bekapcsolódást elősegítő külföldi kiállításokon és vásáro-
kon való megjelenés támogatásával, valamint árubemutatók és üzletember-ta-
lálkozók szervezésével.  

Hitelprogram keretében pedig azon mikro-, kis- és középvállalkozások kapa-
citásbővítő beruházásainak támogatására kerül sor, melyek pénzügyileg 
életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a piacokon nem jutnának (elegen-
dő) finanszírozási forráshoz.

Pályázat címe: 
A Minetechnik Kft. 
kapacitásbővítő beruházása 
új fémmegmunkáló központ 
beszerzésén keresztül
Megvalósító: Minetechnik Kft.
Összköltség: 300 millió Ft

231 új munkahely megteremtését is vállalták 
azon Pest megyei helyi önkormányzati szer-
vezetek és vállalkozások, amelyek 2,8 milliárd 
forint támogatást nyertek ipari parkok létreho-
zására az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” című felhívás ke-
retében. A támogatásból meglévő iparterüle-
tek, ipari parkok, tudományos és technológiai 

parkok fejlesztése, iparterületek kialakítása, 
alap-infrastruktúra kiépítése, új épület építé-
se, meglévő felújítása, bővítése valósulhat meg. 
A fejlesztések célja a vállalkozói környezet és 
az üzleti infrastruktúra fejlesztése, valamint a 
regionális és országos gazdaságélénkítő hatás 
elősegítése.

A VEKOP legnépszerűbb felhívásai közé tartoznak 
a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbő-
vítő beruházásainak támogatása Pest megyében” 
és a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci meg-
jelenésének támogatása” című felhívások.

Előbbi célja a feldolgozóiparban fejleszteni kívá-
nó Pest megyei kkv-k termelési kapacitásainak bő-
vítése. Ennek során a kkv-knak lehetőségük nyílik 
modern eszköz- és gépparkok, fejlett infrastruktú-
rával ellátott telephelyek kialakítására. Fejleszté-
sük eredményeként a vállalkozások bekapcsolód-
nak a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba, 
vagy részvételük intenzitása a korábbihoz képest 
növekszik. 

A 3,58 milliárd forint keretösszegből 185 vál-
lalkozás nyert támogatást. Beruházásaik össz-
költsége közel 9 milliárd forint, a tervezett éves 
nettó árbevételük pedig meghaladja a 12 milli-
árd forintot. Ezenkívül vállalták 5 712 fő munka-
vállaló megtartását.

A piaci megjelenést támogató felhívás segíti a 
külföldi kiállításokon és vásárokon való megje-
lenést, külföldi árubemutatók és üzletember-ta-
lálkozók szervezését, szabadalom megszerzését 
és megvédését. Ugyanakkor lehetővé teszi inno-
vációs tanácsadás igénybevételét exportképes-
ségük növelése, nemzetközi hálózatokba történő 
bekapcsolódásuk, a szomszédos országokkal és 
a régióval folytatott külkereskedelmi tevékeny-
ségük fejlődése érdekében. 

A rendelkezésre álló keretösszegből eddig 116 
vállalkozás 900 millió forint támogatásban része-
sült. Beruházásaik összköltsége meghaladja az 1,8 
milliárd forintot, a tervezett éves nettó árbevételük 
pedig az 58 milliárd forintot, amelyből 11 milliárd 
exportárbevétel. Ezenkívül vállalták közel 3 600 fő 
munkavállaló megtartását, illetve felvételét.

Az alábbiakban ezekből következik néhány 
nyertes projekt.

Mivel a gépipari termékek piacán nagy a keres-
let az újdonságok iránt, magas fokú a kutatá-
si, fejlesztési igény, ezért az iparág képviselői 
elvárják a beszállítók folyamatos technológiai 
fejlődését. A kisszámú, zömmel külföldi tulaj-
donban lévő, exportképes nagyvállalat mellett 
a kevésbé versenyképes hazai kis- és közepes 
gépgyártók csak folyamatos fejlődéssel tudják 
növelni esélyüket. 

A ceglédi Minetechnik Kft. egyike ezen sikeres 
hazai cégeknek: 2015-ben 27%-os nettó árbevé-
tel-növekedést ért el, melynek 90%-a külföldi 
eladásokból származott. Azzal a céllal jött létre, 
hogy a bányászati gépgyártás piaci lehetőségeit 
kiaknázva a nemzetközi piacon is versenyképes 
termékeivel – bányaipari gépek, alagútfúrók, 
repülőtereken működő repülőgép-vontatók – 
az élvonalra törjön. 100%-ban magyar tulajdo-
nú vállalkozás, tradicionális tudással az acélok 

megmunkálásában, alakításában és hegesztett 
acélszerkezetek gyártásában.

Az elmúlt évek sikeres versenymegállapodá-
sainak köszönhetően jelentős megbízásokkal 
számolhatnak például a német piacon, azonban 
a próbagyártások megtervezésénél egyértelmű-
vé vált, hogy a jelenlegi gyártási kapacitással 
ezek nehezen teljesíthetők: a meglévő eszközál-
lománnyal hosszú távon nem tudtak verseny-
képesek maradni. 

A projekt keretében ezért beszereztek egy 
kisebb, vízszintes asztallapos fúrómaró műt és 
egy nagyobb, mozgóállványos fémmegmunkáló 
központot. Ezek lehetővé teszik a teljes terme-
lési folyamat lefedését, csökkentve az esetleges 
karbantartási és állásidőket. A kiszámíthatóbb 
gyártási folyamattal és így a határidők ponto-
sabb betartásával a vevői igényeknek még in-
kább eleget tudnak tenni. 

új munkahely
231

További információk a honlapon:
www.minetechnik.hu
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11 új ipari park Pest megye településein már több mint 300 nyertes vállAlkozás  
a két népszerű gazdaságfejlesztési  
vekop-felhívásnál

Gépipari eszközbeszerzések Cegléden

új ipari park11 forint támogatás
milliárd

2,8 

Aszód

Dány

Sülysáp

Isaszeg

Cegléd Nyársapáti
Újhartyán

Abony

Nagytarcsa

Dunavarsány

Perbál

Cegléd

vállaló megtartását.

Ipari parkok Pest megyében
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Pályázat címe: ISH Frankfurt szakmai 
kiállításon való részvétel 2017. 03. 14.  
és 03.18. között
Megvalósító: Technical Kft. 
Összköltség: 5,4 millió Ft

Pályázat címe: Cavalliera 
Kft. piaci megjelenésének 
támogatása 2016.
Megvalósító: Cavalliera 
International Kft. 
Összköltség: 4 millió Ft

Pályázat címe: Sőregi Mester Kft. 
asztalosipari technológiájának fejlesztése
Megvalósító: Sőregi Mester Kft.
Összköltség: 45 millió Ft

Az ISH Frankfurt a világ vezető szakipari vására: 
több mint 2 400, köztük piacvezető nemzetközi 
kiállító, kis- és nagykereskedők, ingatlanberu-
házó vállalkozások, szolgáltatók, egyetemek és 
érdeklődők találkoznak itt. A kiállítás ideális le-
hetőség volt arra, hogy az itthon 25 éve működő 
Technical Kft. a standjánál megforduló közel 300 
látogató révén lehetséges partnervállalkozások 
beszállítóivá válhasson. 

A cég kandallók tervezésével, kőburkolatok 
készítésével és kandallók beépítéséhez szüksé-
ges tűzterek gyártásával foglalkozik. Utóbbiakat 
2012-ig lengyel és francia importból szerezték 
be, majd ennek kiváltása érdekében saját terve-
zéssel kezdték el tűzterek kifejlesztését: ma már 
40 típust gyártanak és forgalmaznak. Az építőipar 
korábbi hazai visszaesése miatt kezdték bővíteni 
nemzetközi kapcsolataikat, viszonteladókat fel-

kutatva. 2013 óta folyamatosan bővült külföl-
di megrendelőik száma, azonban a hazai piac 
telítettsége miatt és a Kelet-Közép-Európában 
lévő multinacionális vállalatok árnyékában csak 
kisebb volumenű projektek megszerzésére volt 
lehetőségük. Az áttörést végül a bel- és külföldi 
szakmai kiállítások hozták el: rendszeres sze-
replői a hazai Construma kiállításnak, emellett 
2014-ben Veronában, 2015-ben az ISH Frank-
furti kiállításon, 2016-ban ismét Veronában mu-
tatkoztak be nagy sikerrel. Tűztereiket eddig 19 
európai országban működő partnerük vásárolta 
meg, exportárbevételük 2015-ben már közel 160 
millió Ft volt. Görögországban és Olaszországban 
viszonteladóval is rendelkeznek, céljuk pedig to-
vábbi, elsősorban osztrák és német viszonteladó 
partnerek szerzése, melyhez lehetőséget adott az 
ISH Frankfurt kiállításon való részvételük.

A Sőregi Mester Kft. már a Zeneakadémiának is 
készített belső nyílászárókat, de referenciái közé 
tartoznak a gödöllői Királyi Kastély és a Királyi 
Váró faragott belső ajtói és vitrinjei is. A cég az 
asztalosipar minden szegmensével foglalkozik, 
de a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő te-
vékenysége műemlék épületek kül- és beltéri nyí-
lászáróinak gyártása.

Ezt a célt segítette a CNC-gép pályázat ke-
retében történő beszerzése is, mivel a pontos 
munkavégzést lehetővé tevő, automatizált gépek 
gyorsítják a munkát. A projekt lehetővé teszi a 
gépnek a már meglévő gépparkkal történő ösz-
szekapcsolását, a jövőben pedig komplett válla-
latirányítási rendszerbe integrálását. Ezáltal a 
folyamat a tervezéstől a megvalósításig nyomon 
követhetővé válik. Az eszköz komoly előrelépés 
a cég technológiai színvonalában, mellyel eleget 
tudnak tenni a szállodaipar megrendeléseinek 
is: a cég több szálloda belsőépítészeti és aszta-
losipari munkáit végzi jelenleg is. Emellett a né-
met tulajdonú Zollner Kft. beszállítója lett.

A Cavalliera Kft. 2008-ban alakult, a Cavalliera 
magyar divattervezésű lovas ruházati márka kizá-
rólagos gyártójaként és forgalmazójaként. A már-
ka lovas hölgyeknek, gyermekeknek és lovaiknak 
kínál magas minőségű és különleges tervezésű lo-
vas sportruházatot. Termékeik a márkára jellem-
ző, meghatározó és felismerhető stílusjegyekkel 
bírnak. Az innovatív sportruházati megoldások 
és az elegáns kivitelezés a Cavalliera márkát a lo-
vas divatvilág meghatározó szereplőjévé, a divat 
iránymutatójává tették. Az üzleti építkezést a ha-
zai piacon kezdték, majd egyre több megkeresést 
kaptak külföldről is. Jelen vannak számos euró-
pai piacon, mint például Anglia, a Benelux álla-
mok, skandináv országok, Dánia, de az Európai 
Unión kívül is találhatók viszonteladói, például 
Dél-Afrikában és Japánban. 

Árbevételük a 2014-es 24 millió forintról 
2015-re már közel 83 millió forintra nőtt, mely-

Részvétel a világ vezető szakipari kiállításán Asztalosipari fejlesztések VEKOP-forrásból Magyar lovas divatmárka népszerűsítése Kölnben

Kartal

Versenyképesség javítása

éves múlt25 forint export-
árbevétel 2015-ben

millió160

További információk a honlapon:
www.technical.hu

A cégről készült rövidfilmet itt 
tekintheti meg:

Elérte a 100%-os forráskihasználtsági szintet  
a „Mikro-, kis- és középvállalkozások verseny-
képességének növelése Pest megyében Hi-
telprogram” című pénzügyi eszköz típusú tá-
mogatás, azaz a Pest megyei vállalkozások teljes 
mértékben igénybe vették a rendelkezésre álló 
3,67 milliárd forint keretösszeget. Az igényel-
hető kölcsön összege minimum 1, maximum  
50 millió forint, a program célja a mikro-, kis- 
és középvállalkozások olyan kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi 
szempontból életképesek, jövedelemtermelők, 
ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán vagy 
nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási 
forráshoz.

Pénzügyieszköz-felhívások mintegy 1000 mil-
liárd forint értékben érhetőek el a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
és a VEKOP keretében, összesen 9 hitelprogram,  
6 kombinált hitelprogram és 8 kockázati tőke-

program formájában. Ezek a programok mind 
azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozások a lehető 
legszélesebb körben, gyorsan és minden eddi-
ginél olcsóbban juthassanak fejlesztési forrás-
hoz, illetve a lakosság energetikai célú hitelhez. 
Kiemelten 5 tematikus területet támogatnak: a 
kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítését; a mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok versenyképességének fokozását; a foglalkoz-
tatást és a munkavállalói mobilitás ösztönzését; 
az infokommunikációs technológiához (IKT) 
való hozzáférés elősegítését és az e-technológiák 
használatának, minőségének fokozását; valamint 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság-
ra való áttérést minden ágazatban. Az európai 
uniós, visszatérítendő források közvetítésével  
a kormány a Magyar Fejlesztési Bankot (MFB) 
bízta meg, amely ennek érdekében létrehozta 
az MFB Pontok hálózatát, melyből 111 található  
a Közép-magyarországi régióban.

százszázAlékos forráskihAsználtság A vekop
hitelprogrAmjábAn

Árbevétel 2014

2015

24 millió
83 millió
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nek 97%-a exportból származik. A hazai piac 
szűk szegmensében elfoglalt pozíciójuk erős, 
ezért minél több nemzetközi eseményen szeret-
nének megjelenni. A lovas iparágban és sport-
életben meghatározó szerepet tölt be Németor-
szág és Ausztria, mely piacokon a cég további 
erősödésre számít, amióta a Kölnben megren-
dezett szakmai világkiállítás, a Spoga Horse ke-
retében bemutatta termékeit. A világ vezető lo-
vas divatmárkái itt mutatják be minden évben 
kétszer legfrissebb innovációjukat és trendjei-
ket. A kiállításon a Cavalliera International Kft. 
saját standdal mutatta be legújabb kollekcióját, 
ahol az érdeklődők megtekinthették a min-
tadarabokat. A kiállítás kiváló alkalomnak bi-
zonyult, hogy a cég pozícióját a német piacon 
megerősítse, szélesebb viszonteladói hálózat 
létrehozásával.
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A vállalatok K+F+I tevékenységének támogatásával olyan ku-
tatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek megvalósítására 
nyílik lehetőség, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket 
tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológi-
ák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Kockázati tőkeprogram segíti a jelentős növekedési po-
tenciállal bíró, innovatív termékkel vagy szolgáltatással rendel-
kező mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődését.

A kutatási eredményekből piacképes termékek, termékcso-
portok és szolgáltatások kialakítását szolgálja a kis- és közép-
vállalkozások házon belüli prototípusfejlesztésének és az 
ez által létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások 
forgalomba hozatalának támogatása.

A nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldására lét-
rejövő vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási in-
tézmények közötti hosszú távú stratégiai együttmű-
ködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos 
innovációs eredményeket generálhat.

A kutatóhelyek eszköz-, infrastruktúra- és kapa-
ci  tás növelésével, a kiemelkedő kutatóhelyek nemzet közi 
színvonalra történő fejlesztésével lehetővé válik a nemzetközi 
kiválósági együttműködésekhez (kiemel ten a Horizont 2020) 
való érdemi kapcsolódás, illetve a nemzetközi kutatási infra-
struktúrákban való magyar részvétel, elősegítve a hálózatoso-
dást, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességé-
nek növelését. 

Az innováció és a kutatásfejlesztés (K+F) kiemelten fontos a kor-
mány számára, ezt tükrözi az is, hogy Magyarország 2020-ra 
a GDP-arányos K+F ráfordításokat 1,8 százalékra, 2030-ra pedig  
3 százalékra növeli. Az új fejlesztési ciklusban, 2014 és 2020 kö-
zött összesen 1 200 milliárd forint áll rendelkezésre a GINOP és 
a VEKOP keretében, amely egy újabb lépés, hogy Magyarország 
kutatásfejlesztési központtá válhasson.

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 2017 
júliusában indult el a 4 éves projekt, amely le-
hetővé teszi egy Magyarországon egyedülálló, a 
tervezett kutatásokhoz optimális lézerrendszer 
beszerzését és a kutatóközpont több meglévő la-
boratóriumának műszeres továbbfejlesztését is. 

A projekt keretében 3 kutatócsoport részvé-
telével új kiválósági műhely alakult: a részt-
vevők célja olyan molekulák és nanooptikai 
rendszerek kutatása, melyek a későbbiekben 
akár újfajta számítástechnikai rendszerek 
alapjául is szolgálhatnak. Ezek a rendszerek 
a jelenlegi mikroelektronikai eszközök kap-
csolási sebességét több nagyságrenddel múl-
hatják felül, ugyanis a számítástechnikában 
használt mikroelektronikai eszközök techno-
lógiája bizonyos szempontból elérte határait. 
Ahhoz, hogy gyorsabban lehessen logikai mű-
veleteket végrehajtani, alapvetően új kapcso-
lási struktúrákat kell kidolgozni, melyeknek 
az információsűrűség növeléséhez szükséges, 
legfeljebb néhány nanométeres mérettarto-
mányban kell lenniük. Az MTA Wigner Fizikai 

Kutatóközpont több kutatócsoportjában már 
korábban is vizsgálták a nanorészecskék és 
molekulák igen rövid lézerimpulzussal való 
gerjesztését követő folyamatokat. A támoga-
tott kiválósági műhely most ahhoz szolgáltat 
kereteket, hogy megvizsgálják, a fénnyel való 
gerjesztést követő eseményeket hogyan lehet-
ne munkára fogni. A VEKOP projekt keretében 
így egyrészt a nanoszkópikus kapcsoláshoz 
felhasználható anyagok (funkcionális mole-
kulák, ill. integrált nanooptikai rendszerek) 
ultragyors folyamatainak időbeli lefutását 
vizsgálják azzal a céllal, hogy megértsék azo-
kat az alapjelenségeket, amelyek meghatároz-
zák a kívánt, gyors kapcsolási folyamatokat. 
Másrészt a projekt későbbi szakaszában erre  
a célra fejlesztett, ultranagy kapcsolási sebes-
séget támogatni képes architektúrák kifejlesz-
tésére is lehetőség nyílik.
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Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont támogatása

Pályázat címe: Ultranagy sebességű 
molekuláris és nanooptika-kapcsolók kutatása
Megvalósító: MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont
Megítélt támogatás: 440 millió Ft

 Femtoszekundumos 
 lézerimpulzusok keltése 

A kutatás 
célja olyan 
molekulák 

és nanooptikai 
rendszerek kutatása, 

melyek akár újfajta 
számítástechnikai 

rendszerek  
alapjául is 

szolgál- 
hatnak.

Budapest
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Az infokommunikációs fejlesztések támogatása egyaránt segíti az állami műkö-
dés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok 
hozzáférési lehetőségeinek javulását. A megvalósuló fejlesztések a foglalkoztatás és  
a gazdaság bővítését kívánják elősegíteni a munkaerőpiaci szempontból releváns 
informatikai végzettséggel rendelkezők számának növelésével és szaktudásuk mi-
nőségének fejlesztésével. Cél továbbá az állami fenntartású széles sávú hálózatok 
digitális infrastruktúrájának minőségi és mennyiségi fejlesztése.

Magyarország versenyképességének egyik 
alapfeltétele a digitalizáció. A projekt célja, 
hogy a nemzetgazdasági szempontból egyre je-
lentősebb informatikai ágazatban a következő 
években minél több diplomás, szakképzett fia-
tal kezdje meg pályafutását. 

A projekt kiemelt feladata a munkaerő-kí-
nálat fejlesztése, a felsőoktatási informatikai 
kompetenciafejlesztés és a képzés támogatása, 
valamint, hogy a képzési rendszer a gazdasági 
szereplők igényeinek megfelelően valódi pi-
acképes tudást nyújtson. 

A projekt katalizátor szerepet vállalt abban 
is, hogy az egyetemeken az információs-kom-
munikációs-technológiai (IKT) vállalkozások 
által alkalmazott technológiákat a hallgatók 
megismerhessék. A projekt nemzetközileg el-
ismert informatikai cégekkel alakított ki 2020-
ig tartó együttműködést, a cél az, hogy 100 
IKT-vállalkozás és felsőoktatási intézmény 
között jöjjön létre együttműködés. Jelenleg or-
szágszerte 21 felsőoktatási intézmény vesz részt  

a programban, ebből 10 a Közép-magyarorszá-
gi régió intézménye.

A cégek összesen 116 egyetemi és főiskolai ok-
tató felkészítését vállalták, akik várhatóan 4 300 
hallgató képzését, és nemzetközileg elismert, 
ipari tanúsítványt nyújtó informatikai vizs-
gákra való felkészülését segítik a 2017/2018-as  
és a 2018/2019-es tanévben. A projekt emel-
lett olyan oktatói adatbázist is létrehoz, mely-
nek köszönhetően a felsőoktatási intézmények  
az egyes témakörökben vendégoktatókat  
hívhatnak meg, 2018-ban tervezetten 80 alka-
lommal. 

További cél olyan „fair” gyakornoki program 
létrehozása, amely növeli a diplomás szakem-
berek számát, csökkentve a lemorzsolódást, 
azaz a hallgatók végzés előtti, vállalatok általi 
elszívását. Annak érdekében, hogy a következő 
években minél több fiatal válassza az informa-
tikai pályát, önkéntes IT-szakemberek rész-
vételével több mint 100 hazai középiskolában 
tartottak motivációs előadást.
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Programozd a jövőd!

Pályázat címe: Programozd a jövőd!
Megvalósító: Innovációs és Technológiai 
Minisztérium - Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség - Informatikai, 
Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetsége 
Megítélt támogatás: 8,2 milliárd Ft 
(GINOP-forrás: 5,78 milliárd Ft, VEKOP-
forrás: 2,42 milliárd Ft

A VEKOP-támogatásnak köszönhetően a Sem-
melweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán a szövetkárosító folyamatok molekulá-
ris mechanizmusának felderítésére stratégiai 
műhely jött létre.

A kiíró VEKOP irányító hatóság 4 éves kuta-
tási programot fogadott el az Általános Orvos-
tudományi Kar önálló részvételével. A projekt 
fő célja, hogy komplex megközelítéssel, izolált 
rendszerekben, genetikailag módosított állat-
modelleken és betegekből származó biológiai 
mintákból nyert eredmények felhasználásával 
azonosítsák a szövetkárosító folyamatokban 
kiemelt szerepet betöltő kulcsmolekulákat és 
jelátviteli mechanizmusokat. 

Az alapkutatás eredményeként kimutatott 
molekulák és mechanizmusok a jövőben számos 
betegség új terápiás alapját képezhetik, meg-
alapozva a folyamat gyakorlati hasznosítását.  

A projekt keretében a 7 kutatócsoport – melyek 
mindegyike ért már el korábban az orvosbio-
lógiai kutatások területén nemzetközi szinten 
jelentős eredményeket – közösen egy új straté-
giai műhely kialakítását célozza meg. A közös 
gondolkodás és tervezés révén világszínvonalon 
is jelentős  kutatási eredmények elérésére törek-
szenek.

800 millió forint új terápiák megalapozására

Pályázat címe: Szövetkárosító folyamatok 
molekuláris mechanizmusának felderítése
Megvalósító: Semmelweis Egyetem
Megítélt támogatás: 800 millió Ft

forintos támogatás
millió

800
kutatócsoport7 éves 

kutatási program4

VEKOP félidőben

Budapest
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A kulturális, illetve természeti értékeket hitelesen bemutató turisztikai fej-
lesztések keretében aktív turisztikai útvonalak és kulturális tematikus 
utak támogatása valósul meg. Az aktív turisztikai útvonalak hálózatos fej-
lesztései 4 járásmód fejlesztését ölelik fel (gyalogos, kerékpáros, lovas, kenus), 
hozzájárulva az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kíná-
latának bővítéséhez, az országot átszelő tematikus utak közül pedig a római 
limes, amelyek az egykori Római Birodalom szárazföldi határvédelmi létesít-
ményeinek Közép-magyarországi elemei kapnak történelmi jelentőségükhöz 
méltó keretet. A projektek célja, hogy az országos hálózatok, tematikus utak 
fejlesztését egységesen, rendszerszerűen megvalósítva növekedjen a vendég-
forgalom és csökkenjen a szolgáltatóknál tapasztalható szezonalitás.
A turizmusban érdekelt szereplők (köz- és magánszféra), turisztikai szolgálta-
tók közötti együttműködés erősítését a turisztikai (TDM) szervezetek fej-
lesztése célozza, melynek keretében lehetőség nyílik turisztikai szolgáltatási 
csomagok összeállítására, valamint a turisztikai célcsoportoknak megfelelő 
szolgáltatási választék és színvonal kialakítására.

Egy jól működő helyi turisztikai desztináció 
menedzsmentszervezete (úgynevezett TDM)
fontos szerepet tölt be a turisztikai látvá-
nyosságok iránti érdeklődés növelésében. Sőt 
számos olyan kiegészítő szolgáltatást nyújt  
a térségbe érkező vendégeknek, amelyekre egy 
nagyobb szállodának vagy étteremnek már 
nincs kapacitása, és amik nélkül csökkenne  
a vendégek komfortérzete, illetve a kikapcso-
lódásuk során szerezhető élmények teljessége. 

A visegrádi TDM alapítói felismerték a turizmus-
ban rejlő lehetőségeket és a térségben betöltött gaz-
daságélénkítő és életminőség-javító szerepét. Ezért 
is támogatták az idén 9 éves helyi szervezet mega-
lapítását. A turisztikai fejlesztések folytonosságát 
és szakmai megalapozottságát egyrészt a TDM-nek 
a helyi önkormányzattal, a tagsággal és a szakmai 
partnerekkel való együttműködése, másrészt pe-
dig a rendelkezésre álló pályázati források biztosít-
ják, ezúttal a VEKOP keretén belül. Terveik szerint  
a Fellegvárban Infopontot alakítanak ki, ahol  
a Dunakanyarról élő HD-képközvetítésre alkalmas 
kamera és ingyenes WIFI biztosítja majd a turis-
ták minél kényelmesebb tájékozódását, komfort-
érzetük növelését. Emellett Visegrádra jellemző, 
tematikus csomagajánlatokat dolgoznak ki, és a 
visegrádi szállodákban is Infopontok jönnek majd 
létre, többek között térképek, éves eseménynap-
tár és heti programfüzet kihelyezésével. Négy új, 
Visegrádra jellemző, egyedi tervezésű faházat is 
építenek, és akadálymentesítik a Visegrád Városi 
Sport- és Szabadidő Centrum Fogadóépületét. Az 
utazásukat interneten tervezőknek pedig magyar, 
angol, német és szlovák nyelven is elérhető web-
oldal segíti majd az úti cél kiválasztását, interaktív 
térképpel és élő online webkameraképpel.Tu
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Élő HD-közvetítés a Dunakanyarról 
a visegrádi Fellegvárban

Pályázat címe: Turisztikai desztináció 
menedzsmentfejlesztése Visegrádon és 
környékén
Megvalósító: Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület
Megítélt támogatás: 20 millió Ft

Visegrád

A Muravölgyi-Farkas Emese projektmene-
dzserrel készült kisfilmet itt nézheti meg:

új Visegrádra 
jellemző faház4 éves helyi 

szervezet9

15 helyszínen újulnak meg régi, vagy jönnek 
létre új vízitúra-megállóhelyek a Duna Kö-
zép-magyarországi régiót érintő szakaszán. 

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) 
az elfogadott hosszú távú stratégiájának 
megfelelően a kajakozás-kenuzás szabadidős 
turisztikai jellegét kívánja erősíteni az aktív 
vízi szabadidős tevékenységek lehetőségeinek 
megteremtésével, bővítésével, az egész or-
szágra kiterjedő vízitúramegállóhely-hálózat 
létrehozásával. Az aktív turisztikai hálózatfej-
lesztési program keretében a Dunán, a Bala-
tonon, a Tiszán és a Körös folyókon létrejövő 
vízitúramegállóhely-hálózatot a Közép-ma-
gyarországi régióban VEKOP-forrásból bőví-
tik, melynek keretében az alábbi helyszínek 
műszaki fejlesztése valósul meg: Szob, Vác, 
Göd, Dunakeszi, Dunabogdány, Leányfalu, 
Szentendre, Budapest Római-part, Budapest 
Latorca utca, Budapest Pesterzsébet, Buda-

pest Csepel, Szigetszentmiklós, Szigetcsép, 
Ráckeve és Dömsöd.

A több megye határán átívelő fejlesztések 
megvalósítása a Közép-magyarországi régióba 
eső projektelemekkel, szolgáltatásokkal képez 
egységes hálózatot, így jöhet létre piacképes vízi 
turisztikai kínálat, amelyet a Duna ezen szaka-
szán is vízitúra-megállóhelyek hálózatfejleszté-
sével fognak megalapozni. Emellett kiemelt cél 
a városi sportélet jövőképének újragondolása, 
a sport-turizmus ösztönzése és a tanulók minél 
változatosabb mozgásra motiválása is. 

Fejlesztésre kerül egy új portál is, amely az 
egyes megállóhelyek térképen történő megje-
lenítésén felül több szolgáltatást is kínál majd, 
mindenki a saját igényei szerint tervezheti meg 
programjait, értesülhet a bebarangolt régió tu-
risztikai attrakcióiról, vendéglátóhelyet választ-
hat, megismerkedhet a vízitúrázás alapjaival, és 
további szolgáltatásokat is igénybe vehet.

A Közép-Duna vízi turizmusának 
komplex fejlesztése A Börzsönyben az elmúlt években nagy előrelé-

pések történtek az aktív turizmus feltételeinek 
megteremtésére, ennek továbbfejlesztésére biz-
tosít most forrást a VEKOP. Királyréten évente 
közel 500 000 látogató fordul meg, a település 
jól megközelíthető. A fejlesztés során 150 éves 
múltra visszatekintő, de jelenleg leromlott ál-
lapotú, kihasználatlan épületek átépítésére és 
hasznosítására kerül sor. 

Létrejön egy bemutatóterem, melyben kor-
szerű múzeumtechnikai eszközök segítségével 
mutatják majd be Királyrét geológiai adottsá-
gait. Emellett kilátó épül a királyréti Vár-he-
gyen, a 359 méter magas hegytetőn, ahol egy 

XII–XIII. századi erődítés maradványai látha-
tók. A csúcs közelében, annak nyugati ormán 
egy faszerkezetű, csonka gúla formájú torony 
épül, 15 méter magas kilátószinttel. 

Megépül a Pálos kolostor emlékhely is Mária-
nosztra-Toronyalján, az egykori pálos kolostor 
romjai fölött. Továbbá az Országos Kéktúra 
útvonal Nógrád és Becske közötti szakaszának 
egyik bélyegzőhelyén, Verőce–Magyarkúton, 
az Irma-forrás mellett egy környezetbe illő, ter-
mészetes anyagokból megalkotott pihenőhely 
és játszótér épül, mely családok, iskolai osztá-
lyok és baráti társaságok részére nyújt kikap-
csolódást.

Felfedezni a Börzsöny turisztikai termékkínálatát

Pályázat címe: A Közép-Duna vízi 
turizmusának komplex fejlesztése
Megvalósító: Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség (konzorciumvezető), Szob Város 
Önkormányzata, Vác Város Önkormányzata, 
Göd Város Önkormányzata, Vadkacsa 
Leányfalui Gyermek Vízi Flotta Közhasznú 
Egyesület, Szentendre Város Önkormányzata, 
Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző 
Kör Sportegyesület, Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata, Ráckeve Város 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata, BJMOKK Nonprofit Kft.
Megítélt támogatás: 800 millió Ft

Pályázat címe: 
Gyalogszerrel 
felfedezni a Börzsöny 
turisztikai 
termékkínálatát
Megvalósító: 
Magyar 
Természetjáró 
Szövetség, Ipoly 
Erdő Zrt.
Megítélt támoga-
tás: 357 millió Ft

Márianosztra

látogató
500.000

magas kilátó
15 m

éves múltú épületek
150

15 helyszínen  
a Duna mentén
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A foglalkoztatás növelése

A foglAlkoztAtás növelését 
támogAtó progrAmok

A nApközbeni gyermekellátást 
biztosító intézmények fejlesztése

oktAtási és képzési  
rendszerek fejlesztése
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A programok elsődleges célja, hogy az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai 
végzettségűek – növekvő körének munkaerőpiaci integrációja valósuljon meg. A fej-
lesztések eredményeként javul az álláskeresők foglalkoztathatósága, képzettsége, 
munkavállalási hajlandósága, a munkaerőpiaci szolgáltatások minősége, személyre 
szabott jellege, az álláskeresők elhelyezkedési esélyei és ezáltal foglalkoztatásuk is. 

A 15–24 éves „Nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő” 
(ún. NEET) fiatalok Ifjúsági Garanciához való hozzáférésének biztosításával cél 
a fiatalok elhelyezkedése, vagy az elhelyezkedést elősegítő képzettség, tudás, kompe-
tenciák megszerzéséhez hozzájáruló további oktatásban, képzésben vagy gyakorlati 
képzésben való részvétel. 

A 25 év alatti fiatalok gyakornoki és a vállalkozóvá válást segítő program-
jának eredményeként javul a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzett-
sége, szakmai gyakorlati ismeretei, valamint a vállalkozói kedvük, ezáltal munkaerő-
piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.

A munkaerőpiaci szereplők munkaszervezési módszerek és a munka 
minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelésével pe-
dig cél, hogy a vállalatok a működéshez igazított rugalmas munkaszervezési mód-
szereket vezessenek be, erősödjön a munkahelyi egészség és biztonság, valamint 
a munka minősége, ezáltal mind a vállalkozások, mind a munkavállalók alkalmazko-
dóképessége javuljon.

A magyar kormány legfontosabb gazdaság- és fejlesztéspolitikai célja az EU2020 
nemzeti célkitűzéssel összhangban a foglalkoztatás bővítése, a 75%-os foglalkoztatási 
ráta elérése, különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatáshoz való hozzáférésének elősegítésével.

Pályázat címe: Ifjúsági Garancia a Közép-
Magyarország régióban
Megvalósító: A Pénzügyminisztérium, 
a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Konzorciuma
Megítélt támogatás: 5,2 milliárd Ft

Bár a mai fiatal generációk számára sokkal 
több és többféle lehetőség adott a tanulásra és 
a mobilitásra, mint akár egy-két évtizeddel ez-
előtt, sokuknak segítségre van szükségük ah-
hoz, hogy élni tudjanak ezekkel a lehetőségek-
kel, megfelelő képzettséget szerezhessenek, be 
tudjanak illeszkedni a munkaerőpiacra. Ebben 
tud segíteni az Ifjúsági Garancia, melynek lé-
nyege, hogy azon 15–24 éves fiatalok számá-
ra, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak, 
a – megyei kormányhivatalon belül működő – 
foglalkoztatási szolgálatnak kezdetben 6, majd 
4 hónapon belül garantáltan fel kell ajánlania 
valamilyen konkrét lehetőséget az elhelyezke-
désre, munkatapasztalat-szerzésre, vagy a ta-
nulásra. 

A program több mint 5 000 fiatalnak 
nyújt segítséget:

 �  a fiatalok legalább fele szerez munkatapasz-
talatot, helyezkedik el a bértámogatásoknak 
köszönhetően,
 �  közel 1 500 fiatal kap esélyt a szakképesítés 
megszerzésére, vagy vesz részt munkakör be-
töltésére képesítést adó képzésben, 
 �  az egyéni program zárását követő 180. napon 
a részt vevő fiatalok harmada foglalkoztatott 
lesz a nyílt munkaerőpiacon.

Elmondható, hogy az Ifjúsági Garancia a Kö-
zép-magyarországi régióban már most hozzá-
járult a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének 
javulásához, mely a fiatalok munkanélküliségi 
rátájának és a 25 év alatti regisztrált álláske-
reső fiatalok számának jelentős csökkenésében 
érhető tetten.

A program Facebook-oldalát  
itt érheti el:
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Segítség 5 000 fiatalnak – Ifjúsági Garancia 
a Közép-magyarországi régióban

Közép-Magyarország

2015 2017

6038 

3529 

25 év alatti álláskereső fiatalok éves 
átlagos létszáma (fő)

A projekt 2015. őszi indulása óta a 25 év alatti 
álláskereső fiatalok éves átlagos létszáma a ré-
gióban a 2015. évi 6 038 főről 2017-ben 3 529 
főre csökkent, mely csökkenésben a projekt ál-
tal biztosított lehetőségek is szerepet játszottak.

Az Ifjúsági Garancia célja, hogy a fiatalok 
minél rövidebb időt töltsenek munkanélkü-
liségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, 
személyre szabott segítség révén javuljon 
munkaerőpiaci helyzetük. A szakképzetlen fia-
talok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha 
visszatérhetnek a tanuláshoz, új lehetőséghez 
jutva a gazdaság igényeihez igazodó szakké-
pesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok 
esetében a munkatapasztalat-szerzésre, illetve 
a versenyszférában történő elhelyezkedés segí-
tésére kell helyezni a hangsúlyt.

2015-ben a kormány egy Magyarországon 
korábban példa nélküli vállalást tett a fia-
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talok felé: garanciát vállalt arra, hogy a kö-
vetkező években minden olyan 25 év alatti 
fiatalnak, aki nem tanul és nem is dolgozik, 
konkrét segítséget nyújt az elhelyezkedés-
hez, képzéshez. Ezt a vállalást teljesíti tehát 
a program. 

A 2014–2020 közötti időszakban Magyaror-
szág számára elérhető uniós támogatási keret 
terhére az első programok között indította el 
2015-ben a kormány a fiatalokat segítő Ifjúsá-
gi garancia programot. Az uniós forrásból tá-
mogatott projekt 2015. szeptember 1-től 2019. 
október 31-ig biztosítja a Közép-magyaror-
szági régió területén élő 25 év alatti fiatalok 
számára az elhelyezkedést, és piacképes szak-
képesítés megszerzését elősegítő támogatá-
sokhoz való hozzáférést.

Honlap a 25 év   alatti fiatalok lehetőségeiről: 
www.ifjusagi garancia.gov.hu

FEJLŐDÉS

http://ifjusagigarancia.gov.hu
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A Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programjában megfogalmazottak 
szerint a korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló egyik alapvető intézkedés a kis-
gyermekkori nevelés kiterjesztése. A megvalósuló fejlesztések a 3 éves kor alatti 
gyermekek bölcsődei, valamint a 3–6 éves gyermekek óvodai elhelyezését támogat-
ják. Ezek eredményeként a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmé-
nyek, szolgáltatások férőhelyeinek száma bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás 
minősége javul, hozzájárulva ezzel a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
lehetőségeinek a növekedéséhez.

2017. január 1-jétől jelentős hazai jogszabályváltozás lépett hatályba, ami alapján 
a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásá-
ról, amennyiben erre az adott településen legalább 5 gyermek esetében igény jelent-
kezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2015 szeptemberétől az eddigi 5 
helyett 3 éves kortól kötelező az óvodai részvétel, ezért az óvodai férőhelyfejlesztések 
mellett új férőhelyek létrehozása is szükséges.

A VEKOP keretében 9,2 milliárd forint áll rendelkezésre az óvodai és bölcsődei 
beruházások megvalósítására.A
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Hozzájárulás a nők foglalkoztatásának javításához 
– új érdi óvoda

Segítség az ingázó családoknak 
– az első bölcsőde Maglódon

Új óvoda 100 gyermeknek 
Szigetszentmiklóson

131 gyermeknek épült újjá óvoda Érden, mely-
ben 5 darab 60 négyzetméteres csoportszobát 
alakítottak ki. A projekt átfogó célja a régión 
belüli társadalmi kohézió, a korszerű nevelés-
hez való hozzáférés feltételeinek megteremtése, 
valamint a nők foglalkoztatásának javítása. Az 
új épületben egyes helyiségcsoportok önálló 
kertkapcsolattal is rendelkeznek, ugyanis az 
épületrészek által közrefogott, védett teraszok-
ra nyílnak. A kialakult kis udvarok a gyerme-
kek számára saját kertként szolgálnak, míg 
az – épület által az utca felől védett – keleti 
telekrészen nagy, összefüggő játszóudvar talál-
ható. Emellett összenyitható, többfunkciós tér 
ad módot közösségi rendezvényekre. Az épület 
kétszintes, igazodva a mellette épülő iskola be-
építési koncepciójához.

Pályázat címe: Az Érdi Kincses Óvoda 
Fácán Tagóvodájának újjáépítése
Megvalósító: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Megítélt támogatás: 300 millió Ft

Pályázat címe: Maglód város 
bölcsődeépítési projektje
Megvalósító: Maglód Város Önkormányzata 
Megítélt támogatás: 400 millió Ft

Érd Maglód

 
A pro-
jekt átfogó 
célja a régión 
belüli társadalmi 
kohézió, a korszerű 
neveléshez való 
hozzáférés felté-
teleinek meg-
teremtése.

Maglód, mint agglomerációs település, egyik fő 
állomása a Budapestről elköltözőknek, akik to-
vábbra is a főváros és a település között ingáz-
nak napi rendszerességgel. Körükben magas  
a fiatal, gyermekvállalásra készülő párok, illet-
ve a kisgyermekes családok aránya, akik szá-
mára a bölcsődei ellátás helyben való megol-
dása jelentős munkaerőpiaci kényszert jelent.  
A település az ő helyben maradásukat támogatja  
a város első bölcsődéjének megépítésével.

A 84 férőhelyes bölcsőde az önkormányzat 
egyhektáros tulajdonán épül, a város legfiata-
labb, 2015-ben átadott óvodája mellett. Az új, 
földszintes közösségi épületben 3 gondozási 
egységet alakítanak ki összesen 6 csoportnak, 
közel 900 négyzetméteren, komplex akadály-
mentesítéssel. A beruházás részét képezi a tel-
jes telek tereprendezése, parkosítása és játszó-
terek építése is.

A minőségi szolgáltatás érdekében gyer-
mekközpontú, kreativitást és együttműködést 
előtérbe helyező tanulási stratégia megvaló-
sítását segítő eszközöket is beszereznek. Az új 
intézmény vállalni fogja a befogadó elvű neve-
lési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, 
magatartási nehézséggel küzdő vagy a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált nevelését is.

Szigetszentmiklóson a népesség száma évről 
évre növekszik, a magas gyermeklétszám és a 
megváltozott pedagógiai programok miatt fo-
lyamatos a férőhelyhiány. A túlzsúfoltság az 
óvodákban évekkel ezelőtt is 140-150%-os volt, 
az egyes városrészek óvodai lefedettsége pedig 
változó képet mutat. Az elmúlt 10 évben több 
óvodabővítés is megvalósult, azonban ezek sem 
oldották meg a problémát, így a város új óvoda 
építése mellett döntött. A megépülő intézmény 
a Pitypang Óvoda tagintézménye lesz. Várha-
tóan megoldja majd a lakossági igényből eredő 
jelenlegi férőhelyhiányt, a megvalósítást köve-
tően pedig igazodik a jelenlegi igények esetleges 
további növekedéséhez, mert az intézmény to-
vább bővíthető lesz. A projekt keretében egy új, 
100 férőhelyes, 4 csoportszobás óvoda jön létre 
akadálymentesítéssel, melegítőkonyhával, kert-
építéssel, parkosítással, játékok és egyéb, a mű-
ködéshez szükséges eszközök beszerzésével.

férőhelyes bölcsőde

férőhely

84

Pályázat címe: Szigetszentmiklósi 
Temesvári Utcai Óvoda építése
Megvalósító: Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata 
Megítélt támogatás: 330 millió Ft

Szigetszentmiklós

100
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Az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésé-
vel az elsődleges cél a korai iskolaelhagyás 
csökkentése, a hátrányos helyzetű tanu-
lók végzettségi szintjének emelése, to-
vábbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése.

A fejlesztések révén a tanulók megfelelő 
kompetenciákkal, versenyképes ismeretekkel 
és végzettséggel kerülnek majd ki a közneve-
lési rendszerből, továbbá csökken az iskolai 
lemorzsolódás és javulnak a továbbtanulási 
eredmények.

További cél a felnőtt lakosság – különösen 
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
– formális képzésben való részvételé-
nek növelése, melynek eredményeként 
javul a munkaerő-kínálat képzettségi 
szintje és foglalkoztathatósága. 

Végezetül cél, hogy a szakképzési és fel-
nőttképzési intézményrendszer minél 
rugalmasabban és gyorsabban tudjon reagálni 

a gazdasági változásokra, a képzési kimenetek 
minősége javuljon és megfeleljen a vállalkozá-
sok igényeinek. 

A közművelődési és köznevelési intéz-
mények, közgyűjtemények szolgáltatá-
sainak és programjainak támogatása 
hozzájárul azon hátrányok csökkentéséhez, 
amelyeket a köznevelés önmagában nem tud 
kompenzálni. A támogatás esélyt kínál a for-
mális oktatásba való visszatéréshez szükséges 
tudás és készségek elsajátításához. Szélesíti 
azon foglalkozások körét, melyek fejlesztik a 
formális képzésen kívüli tudást és a képessé-
geket.

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó 
fejlesztések célja a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők arányának növelése, a le-
morzsolódás csökkentése, a hátrányos 
helyzetűek nagyobb arányú részvétele 
és egyben a hallgatói kompetenciák növelése, 

továbbá a felsőfokú képzéseknek a gazdaság 
igényeihez, a munkaerőpiaci elvárásokhoz 
való hozzáigazítása. A célok között a nemzet-
közi tapasztalatszerzések támogatása mellett 
a módszertani, informatikai és humánerőfor-
rás-fejlesztések támogatása is szerepel.

K+I szféra humánerőforrás-biztosítása ér-
dekében fontos a felsőoktatási kutatási 
kapacitások és képességek fejlesztése, a 
felsőoktatási intézmények, valamint a kutató-
intézetek kutatási és kutatási utánpótlást célzó 
képzéseinek fejlesztése, az oktatás – kutatás – 
innováció egymásra épülésének erősítése.

Magyarország az EU2020 Stratégiában 
foglaltakkal összhangban a felsőfokú (illetve 
annak megfelelő) végzettséggel rendelkezők 
arányának 30,3%-ra történő növelését, és a 
korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra törté-
nő csökkentését vállalta 2020-ig.O
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Sebészeti gyakorlaton Buffalóban 
– Campus Mundi

Drobni Zsófia, a Semmelweis Egyetem végzős 
orvostanhallgatója a Campus Mundi ösztön-
díjprogram keretében 3 hónapot töltött az 
Egyesült Államokban, Buffalóban. 

„A Roswell Cancer Institute nagyon jó hírű 
klinikának számít, komplex eseteket kezel-
nek, ezért gyakran előfordultak 6–8 órás mű-
tétek is. Számtalan érdekes esetet láttam, de 
ami a legnagyobb benyomást tette rám, az a 
robotasszisztált műtét volt (…) hetente 1 nap 
csak gasztrointesztinális robotműtéteket csi-
náltak. Ilyenkor én egy kényelmes székben 
ültem a műtőben, és egy óriástévén követhet-
tem az eseményeket 3D-s szemüvegben. Ha-
talmas élmény volt!” – mondja.

A Campus Mundi ösztöndíjprogram mint-
egy 9 000 hazai, köztük 2 000 Közép-ma-
gyarországi hallgatónak nyújt lehetőséget, 
hogy külföldi résztanulmányokat folytasson, 
külföldi szakmai gyakorlaton vagy rövid ta-
nulmányúton vegyen részt európai és Euró-

pán túli országokban a 2016-tól 2021-ig tartó 
időszakban. 

A nemzetközi mobilitásban való részvétel 
jelentősen javítja a hallgatók munkaerőpiaci 
pozícióit, hiszen hozzájárul azon készségek és 
kompetenciák fejlődéséhez, amelyek a mun-
kaerőpiacon kifejezetten keresettek.

A Campus Mundi célja a felsőoktatás mi-
nőségének javítása, különös tekintettel a fog-
lalkoztathatóságra, valamint a magyarországi 
felsőoktatási intézmények nemzetközi szere-
pének, elismertségének növelésére. A projekt 
egyrészt a nemzetközi hallgatói mobilitás 
elősegítését, másrészt a hazai felsőoktatási 
intézmények hallgatóvonzó képességének és 
nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A Magyarországra irányuló külföldi hallga-
tói mobilitási létszámok emelése közvetetten 
a felsőoktatási intézményeink felkészítésével 
és szakmai támogatásával érhető el a Campus 
Mundi keretén belül.

Pályázat címe: Campus Mundi  
– felsőoktatási mobilitási és 
nemzetköziesítési program
Megvalósító: Tempus 
Közalapítvány
Megítélt támogatás: 
9,2 milliárd Ft (6,9 milliárd Ft EFOP- 
és 2,3 milliárd Ft VEKOP-forrás)
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További információk  
a honlapon:

A Campus Mundi programban részt vett 
hallgatók élményeiről itt olvashat:
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Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek A projekt tervezett eredményei számokbAn

A múzeumok és könyvtárak felkészítése ki-
emelten fontos abból a szempontból, hogy 
választ adjanak az új társadalmi-gazdasági ki-
hívásokra a fiatal korosztályok reflektorfénybe 
helyezésével, mindezt a közoktatási rendszer, 
azaz az iskolák, a pedagógusok, illetve a leendő 
pedagógusok érzékenyítésén keresztül.

A projekt célja egyrészt a múzeumi terüle-
ten a szakmai továbbképzések rendszerének 
fejlesztése és a múzeumok felkészítése a nem 
formális és informális oktatásba történő inten-
zívebb bekapcsolódásra módszertani fejlesz-
tések, szakmai továbbképzések rendszerének 
fejlesztése, mintaprojektek, illetve országos 
múzeumpedagógiai koordinátorhálózat fej-
lesztése és működtetése révén, másrészt a 
könyvtári szakterületen az országos könyv-
tári rendszer alkalmassá tétele a köznevelés 
hatékonyságát és eredményességét szolgáló 
új típusú kompetencia- és készségfejlesztő 
tanulást támogató szolgáltatások nyújtására, 
valamint országos koordinátori hálózat kiala-
kítása és működtetése. 

A projekt kiemelt célcsoportja:
 � múzeumi szakemberek,
 �  könyvtári szakemberek: a könyvtárak for-
mális, nem formális és informális oktatást és 
képzést megvalósító könyvtári szakemberei,
 �  pedagógusok (óvodapedagógusok, alap- és 
középfokú oktatásban részt vevő pedagógu-
sok, fejlesztő és gyógy pedagógusok, intéz-
ményvezetők),
 �  az alap- és középfokú oktatásban résztvevők, 
óvodás korosztály.  
A projektben nagy hangsúlyt helyeznek  

a múzeumok és könyvtárak óvodákkal, isko-
lákkal való együttműködésére, így azok felké-
szítésére a köznevelés támogatására, továbbá 
az iskolák érzékenyítésére a múzeumok és 
könyvtárak kínálatának igénybevételére. Ezál-
tal a múzeumok és könyvtárak is részt vesznek 
a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok 
kompetenciáinak fejlesztésében, a társadalmi 
problémák megoldását támogató tevékeny-
ségekben. A tanulók olvasási, szövegértési és 
digitális kompetenciái, valamint információ-
keresési és könyvtárhasználati képességei je-
lentősen javulnak majd a fejlesztések hatására. 

További információk a honlapokon:  
www.mokk.skanzen.hu, www.azenkonyvtaram.hu.

Pályázat címe: Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek
Megvalósító: Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum és Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár
Megítélt támogatás: 2 milliárd Ft 
(1,4 milliárd Ft EFOP- és 600 millió Ft 
VEKOP-forrás)

A projekt imázsfilmjét  
itt tekintheti meg:

31 hátrányos, halmozottan hátrányos helyze-
tű gyerek iskolai előrejutását segíti – iskolán 
kívüli időben – a Mahájána Alapítvány, amely 
10 munkatárssal és 13 önkéntessel dolgozik, 
utóbbiak zöme középiskolás, egyetemista diák. 
A projekt elsődleges célja, hogy a tanodába járó 
gyerekek közül senki ne essen ki az általános 
iskolából, minél többen jussanak el az érettsé-
giig, szerezzenek piacképes szakmát. 

Ehhez szükséges a gyerekek tanulási moti-
vációjának megteremtése, tanulási és szociá-
lis kompetenciáik fejlesztése. Ezt erősíti az is, 
hogy roma egyetemistákkal, különböző szak-
mák képviselőivel beszélgetéseket szerveznek. 
A közös kirándulások és táborok pedig a kö-
zösség építéséhez járulnak hozzá. A progra-
mokkal a település közösségéhez is kapcsolód-

nak, ezt célozta például az idősek karácsonyán 
való aktív részvételük. A gyerekek számára 
egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a Szegedi 
Tudományegyetem által fejlesztett eDia méré-
si rendszerrel, amely kiterjed a szociális hát-
tér, tanulási stratégia, szövegértés, matema-
tikai és logikai készség mérésére. Fontosnak 
tartják a digitális kompetenciák fejlesztését is, 
melyhez egyéni mérőeszközt fejlesztettek. Az 
egyéni tervek megvalósítása csoportos, kiscso-
portos és egyéni foglalkozások keretében tör-
ténik: a gyerekek filmklubba, játékklubba, ta-
nulásikompetencia-fejlesztő foglalkozásokra, 
olvasókörbe, filmkészítő szakkörre, táncfog-
lalkozásokra járnak, szükség esetén személyre 
szabott egyéni és kiscsoportos fejlesztéseken 
is részt vesznek.

A Csörögi Tanoda

Pályázat címe: A Csörögi Tanoda fejlesztési 
programja
Megvalósító: Mahájána Alapítvány
Megítélt támogatás: 30 millió Ft

Csörög

A tanulási 
motivációt 

erősítik a roma 
egyetemistákkal, 

különböző szakmák 
képviselőivel 

szervezett be-
szélgetések.

Mérés az egyéni 
fejlesztési terv 
készítéséhez.
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A Kompánia Alapítvány célja, hogy a Dél-Pest 
régióban a 10–24 éves fiatalok ne kallódjanak 
el, találják meg az útjukat. Projektjük kereté-
ben megvalósul a 30 csepeli, hátrányos helyze-
tű, köztük számos roma tanuló iskolai sikeres-
ségének előmozdítása, személyiségfejlesztése 
és életpálya-építése, hozzásegítve őket a minő-
ségi oktatáshoz. 

Cél továbbá a gyermekek szüleinek támoga-
tása, együttműködés a gyermekek előrehaladá-
sa érdekében. Tevékenységük eredményeként 
tanévenként 60 gyermek képes belül maradni 
és továbbhaladni az oktatási rendszerben, ez-
által hátrányaikat ledolgozva kompetens fel-
nőttekké válnak, és a társadalom teljes jogú, 
aktív tagjai, alakítói lesznek. Az egyénre szabott 
fejlesztés és a tanulástámogatás mellett olyan 
lehetőségeket biztosítanak számukra, melyeket 
ők társadalmi státuszukból adódóan nem ér-
hetnek el (pl. nyelvtanfolyamokat, táncoktatást 
és egyéb oktatási, kulturális, szabadidős prog-
ramokat). A gyermekek és fiatalok (valamint 
szüleik, családjaik) problémáit komplex megol-
dásokkal, személyre szabottan kezelik.

A jezsuita rend által fenntartott Jezsuita Roma 
Szakkollégium 2011-ben kezdte meg működé-
sét Budapest XIX. kerületében, ahová az egész 
országból érkeznek a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók. Céljuk olyan fiatal roma értelmiségi 
réteg kialakítása, akik a jövőben példaértékű 
szakemberekké és a közösségek vezetőivé vál-
nak, ugyanakkor képesek részt venni a követ-
kező generációs roma értelmiség támogatásá-
ban. A budapesti felsőoktatásba felvételt nyert 
hallgatóknak lakhatást, ösztöndíjat, befogadó 
és támogató közösséget, szakmai programokat 
és nyelvi képzést nyújtanak annak érdekében, 
hogy a diploma megszerzése után sikeresen 
tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 
Közvetett cél, hogy a hallgatók segítsék és tá-
mogassák a roma és nem roma közösségeket a 
társadalmi integráció és a felzárkózás sikeres-
sége érdekében. A projekt keretében a szakkol-
légisták számára 5 tanulmányi féléven keresz-
tül biztosítják a belső képzéseket, támogató 
szolgáltatásokat, továbbá az egyéni fejlesztési 
tervek teljesítése szerint differenciált tanul-
mányi ösztöndíjat. A szakkollégium a tervek 
szerint összesen legalább 450 órányi kötelező 
belső kurzust valósít meg, a szükséges nyelv-
tudást mintegy 1 000 órányi nyelvoktatással 
segíti, ezenfelül a munkaerőpiacon elvárt kész-
ségek fejlesztéséhez legalább 100 óra tréninget 
és egyéni fejlesztést kínál. A közösségépítéshez, 
a társadalmi problémák iránti fogékonyság erő-
sítéséhez várhatóan 80 közösségi est, kollégiu-
mi hétvége, nyári tábor és sportnap járul majd 
hozzá, amelyeken a romaügyben mértékadó 
szereplőkkel is megismerkedhetnek a diákok.

A projekt célja a Károli Gáspár Református 
Egyetemre és a budapesti, illetve Budapest 
környéki egyetemekre felvételt nyert hátrá-
nyos és halmozottan hátrányos helyzetű, el-
sősorban roma származású hallgatók számára 
komplex szakkollégiumi program biztosítása 
(lakhatás, képzés, közösségi programok, hit-
életi tevékenységek és ösztöndíj), tanulmányi 
sikerességük előmozdítása felsőoktatásban 
való bennmaradásuk elősegítése érdekében. 
Távlati cél az integrációs szemlélet jegyében a 
felsőoktatásban tanuló, elsősorban cigány szár-
mazású hallgatók tehetséggondozása, keresz-
tyén életvitelre való nevelése. A hallgatók lét-
száma – a külföldi és hazai szakmai ösztöndíjak 
elnyerése okán távozókat is pótolva – összesen 
25 főre bővült. A Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium szakmai programjában kiemelt 
helyen szerepel a református kulturális örökség 
ápolása, a hallgatók lelki gondozása, bekapcso-
lása a Magyar Református Egyház szervezeti 
rendszerébe és lelki közösségébe. A szakkollé-

gium oktatási, spirituális és művészeti szellemi 
műhely, mely a magyar társadalom számára a 
művészetben és kultúrában rejlő lehetőségeket 
is felhasználva, a cigányság integrációjának 
keresztyén és humanista szellemiségű alterna-
tíváját kínálja fel. A szakkollégium holisztikus 
nevelést célzó belső színtereit egy művészeti 
közösségi tér is támogatja. A RefoRom Alko-
tóház az infrastrukturális fejlesztéssel a tervek 
szerint egyre inkább a szakkollégium módszer-
tani eszközrendszerét gazdagító médiaműhely-
ként is funkcionál majd.

Tanoda a csepeli gyerekekért A Jövő Rólad Szól – Jezsuita Roma Szakkollégium RefoRom

Pályázat címe: Tanoda a csepeli 
gyerekekért
Megvalósító: Kompánia Alapítvány
Megítélt támogatás: 30 millió Ft

Pályázat címe: A Jövő Rólad Szól 
– tehetséggondozás a Jezsuita Roma 
Szakkollégiumban
Megvalósító: Jezsuita Roma Szakkollégium
Megítélt támogatás: 100 millió Ft

Pályázat címe: RefoRom, a Budapesti 
Református Cigány Szakkollégium
Megvalósító: Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium
Megítélt támogatás: 100 millió Ft

órányi belső 
kurzus

órányi 
nyelvoktatás
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1 000

fiatalok támogatása
10-14 éves

csepeli, hátrányos helyzetű, 
köztük roma tanuló iskolai 
sikerének előmozdítása30

60 gyermek képes belül maradni 
és továbbhaladni az oktatási 
rendszerben tanévenként

60

Budapest

Budapest
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Az energia- és erőforrás-
hatékonyság növelése

A lAkosság és A közlekedés 
energiAhAtékonyságánAk növelése

természetvédelmi fejlesztések
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energiAhAtékonysági fejlesztések
Az energiahatékonysági fejlesztések és a meg-
újuló energiaforrások fokozott alkalmazásának 
köszönhetően csökken az ország szén-dioxid-ki-
bocsátása, energiaimport-függősége és kör-
nyezetterhelése, mérséklődnek a felhasználók 
energiaköltségei, valamint bővül a foglalkozta-
tás, ezáltal az intézkedés hozzájárul a vállalkozói 
szektor versenyképességének növeléséhez is.

A lakóépületek energetikai korszerűsítésével 
és megújuló alapra helyezésével csökken a káros-
anyag-kibocsátás, tisztább és élhetőbb környezet 
jön létre. A cél a piaci forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékben jutó lakosság kedvezmé-
nyes pénzügyi eszközökkel történő finanszírozási 
lehetőségének megteremtése. Ennek révén egy 
hosszú távú és fenntartható finanszírozási struk-
túra jön létre az energiahatékonyság növelését és 
a megújuló energia hasznosítását célzó beruhá-
zások széles körű ösztönzéséhez.

A fenntArthAtó közlekedés fejlesztése
A Közép-magyarországi régió területén az in-
gázásból eredő jelentős környezetterhelés mér-
sékelhető az egyéni és a közösségi közlekedési 
módok kapcsolódási feltételeinek javításával,  
a környezetbarát közlekedési módok elterjesz-
tésével (szervezéssel, kapacitásbővítéssel, to-
vábbi P+R parkolók, kerékpáros infrastruktúra 
építésével). Ezek versenyképes alternatívát kí-
nálnak a kizárólagos egyéni gépjárműhaszná-
lattal szemben. A közlekedési fejlesztések célja, 
hogy a mindennapi utazások esetén növekedjen 
a gyalogos, kerékpáros, illetve a közösségi köz-
lekedési módot választók aránya, hozzájárulva 
ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb települési 
környezet kialakulásához, valamint az alacso-
nyabb káros anyag-kibocsátási szint eléréséhez. 

Az EU2020 Stratégiában foglaltakkal össz-
hangban Magyarország célja, hogy 2020-ra a 
megújuló energiaforrások részarányát 14,65%-ra 
növeli a teljes bruttó energiafogyasztáson belül, 
és 18%-os teljes energiamegtakarítást ér el.

Az élhető városok kialakításában nagy szerepe 
van a kerékpáros közlekedés feltételei megte-
remtésének. A fejlesztés célja, hogy Budapesten 
minél többen válasszák a gyalogos, kerékpáros 
és/vagy közösségi közlekedési módot: ehhez 
immáron összesen 124 gyűjtőállomás áll ren-
delkezésre 1 486 kerékpárral.

Új közlekedési lehetőség jött létre a fővá-
rosban 2014-től. Az almazöld kerékpárok 
a belváros fontos csomópontjain található 
gyűjtőállomásokon bérelhetők és adhatók le. 
A közbringa rendszer Budapest egyik legnép-
szerűbb fejlesztése az utóbbi években, amely a 
modern, pozitív városarculat részévé vált.

A jelenlegi fejlesztés ennek a további kiter-
jesztését jelentette, folytatva a szintén európai 
uniós forrásokból finanszírozott, a Budapesti 
kerékpáros közösségi közlekedési rendszer ki-
alakítása című projektben megkezdett munkát. 
A cél továbbra is a közúti torlódások mérséklé-
se, az egységes és kerékpározható közúthálózat 
kialakítása, az élhetőbb és fenntarthatóbb váro-
si környezet és az alacsonyabb károsanyag-ki-
bocsátási szint elérése. 

A fenntartható módok aránya a Budapesten 
belüli közlekedésben jelenleg 65%, a kerék-
pározásé 2,3%. A főváros célkitűzése a Balázs 
Mór-tervben a fenntartható módok arányának 
növelése 80%-ra, valamint a kerékpáros közle-
kedés 10%-os részarányának elérése 2030-ig. 
Ennek egyik eszköze a kerékpáros közlekedés 
fejlesztése az alábbi szempontok szerint: 

�  közbringarendszer-bővítés: csak kerékpá-
rosbarát forgalomtechnikai átalakítással 
együtt,

�  teljes településrész úthálózatának kerék-
párosbaráttá tétele: sebességcsökkentés, 
forgalomcsillapítás, jelzőlámpaprogramok 

módosítása, csomóponti korrekciók, útpá-
lya újrafelosztása, önálló létesítmények. 

Jelen projektben 27 újabb gyűjtőállomáson 
335 kerékpár várja majd a közlekedőket. Ebből 
2017. június 30-án a FINA vizes világbajnok-
sághoz kapcsolódóan az alábbi állomások ké-
szültek el a Margitszigeten és a XIII. kerületben 
(Duna, Rákos-patak, Váci út, Szent István krt. 
által határolt terület):

� a Duna Aréna előtt, 
� a Forgách utcánál, 
� az Árpád hídi metróállomás mellett,
� a József Attila Színháznál, 
� a Párkány utca – Viza utca, 
� a Kárpát utca – Tisza utca, 
� a Népfürdő utca – Dunavirág utca, 
�  a Gogol utca – Pozsonyi út találkozásánál,  
�  a Margitszigeten a Centenáriumi em-

lékmű mellett, 
� a Hajós Alfréd uszodánál,
� a Palatinus strandnál, 
� a Zenélőkútnál.

2017. augusztus 24-én a Művészetek Palo-
tájánál (Müpa) is új gyűjtőállomással bővült  
a rendszer a IX. kerületben.

Nagy Ervin színművész bemutatja 
a közösségi kerékpár használatát:
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A budapesti közbringarendszer kiterjesztése

Pályázat címe: A budapesti közbringa-
rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése
Megvalósító: Budapest Főváros 
Önkormányzata – Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK Zrt.)
Megítélt támogatás: 700 millió Ft

tájánál (Müpa) is új gyűjtőállomással bővült 

gyűjtőállomás
124

kerékpárral
1 486

A 100. gyűjtőállomás, 
III. kerület, Kolosy tér

Budapest
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Három természetvédelmi bemutatóhely fejlesz-
tése valósul meg Budapest vonzáskörzetében. 
A projekt célja, hogy még több látogató ismer-
kedjen meg a Dunakanyar, a Pilis természeti 
szépségeivel és a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal, 
természetközeli élményt nyújtva a látogatók 
számára, így növelve környezettudatosságukat 
és ismeretüket a természetvédelem terén. 

A projekt első eleme egy kilátó felújítása Vi-
segrádon, ahol multimédiás természetvédel-
mi kiállítást is berendeznek, mely bemutatja a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park születését és termé-
szeti kincseit, valamint a Natura 2000 állat- és 
növényvilágát. A tájba illő kilátóban egy büfé is 
üzemel majd.

A második projektelem a Pilisszentivánon ta-
lálható Pilisi Len Látogatóközpont fejlesztése, 

mely évente közel 3 000 látogatót fogad. A bő-
vítés során 2 egybenyitható, különféle környe-
zetnevelési programoknak helyet adó terem 
jön létre. A Pilisszentiván mellett található  
3 tanösvény faelemei, táblái szintén megújul-
nak. 

Emellett átépítik és felújítják a Farmosi Ma-
dárvártát, ahol interaktív kiállítás, a nádasban 
új madármegfigyelő torony, madárgyűrűzési 
bemutatóközpont és gyerekek számára egy 
köteles tutaj található, illetve tájba illő módon 
felújított, energetikailag is korszerű épületek 
adnak majd lehetőséget arra, hogy a közeli ha-
sonló létesítményekhez (Kékbegy tanösvény 
pallósora, Farmosi Vízparti Élet Háza Oktató-
központ) kapcsolódva egyedülálló ökoturiszti-
kai kínálat jöjjön létre.

Visegrád, Pilisszentiván és Farmos 
természetvédelmi fejlesztése

A tervekről készült rövidfilmet itt 
nézheti meg:

A természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és álla-
potának javítása fontos feladat. Ezért cél a Közép-magyarországi nemzeti 
parkok természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztéseinek támogatása, 
az élőhelyfejlesztés, fajmegőrzés, élettelen természeti értékek megőrzése 
és a természetvédelmi bemutatás infrastrukturális hátterének fejlesztése. 
A nemzetipark-igazgatóságok többek között rossz állapotú élőhelyek hely-
reállításához, a megfelelő vízellátáshoz szükséges intézkedések megvaló-
sításához, a vadak szabad mozgását támogató fejlesztésekhez, védett bar-
langok helyreállításához, valamint a Natura 2000 hálózathoz kapcsolódó, 
tájékoztató információs és táblarendszer kialakításához és szemléletformá-
ló programok lebonyolításához kaphatnak támogatást.Te
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k Pályázat címe: A természet felfedezésének 

élményét nyújtó bemutatóhelyek 
fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek 
megismertetése érdekében Budapest 
vonzáskörzetében – I. ütem
Megvalósító: Duna–Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság
Megítélt támogatás: 400 millió Ft

látogató évente
3 000

egybenyitható
környezetnevelési 
programokra 
alkalmas terem

2

tanösvény
faelemei, táblái 
megújultak3

Visegrád

Pilisszentiván Farmos
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A gazdasági növekedést segítő 
helyi és térségi fejlesztések

A leromlott településrészek 
rehAbilitációjA

társadalmi együttműködések 
erősítése és a humán erőforrás 

fejlesztése

 A közigAzgAtás és  
A közszolgáltAtások  

működésének javítása
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Józsefváros leghátrányosabb helyzetű, komp-
lex beavatkozásokkal mindeddig nem érintett 
területének felzárkóztatása valósul meg a lakók 
bevonásával zajló szociális városrehabilitáció 
modelljével. Az épületállomány megújítása, az 
élhető lakókörnyezet megteremtése, a közbizton-
sági problémák kezelése, illetve a lakosság kész-
ségeinek fejlesztése nemcsak az akcióterület fel-
zárkózását segítik elő, hanem lehetőséget adnak a 
környék és a környező városrészek jövőbeli tartós 
átalakulására is. 

A program 3 téma köré szerveződik: lakhatás, 
foglalkoztatás és gazdaság, közterület és közbiz-
tonság. Ezen belül:
�   A lakhatási alprogram keretében sor kerül az 

önkormányzati lakóépületek komplex, kö-
zösségi megújítására, szükséges esetben az 
épületek bontására, a bérházak és bérlakások 
üzemeltetési költségeinek csökkentésére, kö-
zösségi zöldudvarok kialakítására.

�   A foglalkoztatási és gazdasági alprogram mun-
kaerőpiaci (re)integráló, szakképzési és helyi 
gazdaságfejlesztést célzó kezdeményezéseket, 
valamint a megváltozott munkaképességűek 
részére szóló munkahelyteremtési projektele-
meket tartalmaz.

6 725 négyzetméter összterületen jön létre az új, többfunkciós komplexum 
261 fő ellátott személy részére Érd szociális intézményrendszerének fejlesz-
tési programjaként, amely magában foglalja az idős emberek, a hajléktalan 
személyek és családok ellátását, gondozását, ápolását. Ennek célja, hogy  
a város járási székhelyként képes legyen a rászorulókat szélesebb körben 
ellátáshoz juttatni. 

A tervezett létesítmény sokrétű szociális feladatot kíván ellátni: az új 
épületrészben egy 40 fő elhelyezésére alkalmas családok átmeneti ottho-
nát alakítanak ki a szükséges kiszolgáló- és ellátóegységekkel, a meglévő, 
átalakításra kerülő épületben pedig hajléktalan személyek átmeneti szál-
lása és éjjeli menedékhely létesül. Az épületben helyet kapnak a szociális 
alapszolgáltatásokat biztosító irodák is. A felsorolt ellátási területeket egy 
közös főzőkonyha szolgálja ki, melynek kapacitása napi 300 fő egész napos 
étkezésének lebonyolítására alkalmas. Az épület teljes körű akadálymente-
sítését is megvalósítják. Emellett saját forrásból helyet kap egy idősek ott-
hona is, idősklubbal kiegészülve.

Folytatódik Józsefváros megújulása Új, érdi egyesített
 szociális intézmény

Pályázat címe: Budapest–Józsefváros, 
Magdolna–Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program
Megvalósító: Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat – RÉV8 Zrt. – Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
– Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola 
és Szakiskola - Moravcsik Alapítvány
Megítélt támogatás: 2 milliárd Ft

Pályázat címe: Komplex szociális és gyermekjóléti 
intézmény építése Érden
Megvalósító: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Megítélt támogatás: 1,1 milliárd Ft

Érd

Magdolna–Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program
Megvalósító:
Önkormányzat – RÉV8 Zrt. – Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
– Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium, Általános Iskola 
és Szakiskola - Moravcsik Alapítvány
Megítélt támogatás:

KONCENTRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY- ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV 2030 ÉRD, TOPOLY U. 2 HRSZ 20875 
                                                     

 

 

Látványterv, színterv - tervezett állapot   

  
Főbejárati nézet a Topoly utca elől  

 

  Főbejárati esti nézet a Topoly utca felől  
 
 
 

A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű la-
kosság életkörülményei javításának, társadalmi és fizikai 
rehabilitációjának célja a társadalmilag és fizikailag lesza-
kadó vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeken 
élő lakosság életminőségének javítása és a terület további 
leszakadásának a megakadályozása. Ennek elérése érdeké-
ben a fejlesztések egyaránt tartalmaznak infrastrukturális 
beavatkozásokat és a társadalmi esélyteremtést szolgáló 
ún. szoft programokat is. Legfőbb célcsoportja a rehabili-
tált területen élő hátrányos helyzetű lakosság.

Az infrastrukturális beavatkozások középpontjában  
a lakhatási körülmények javítása áll, amely a társasházak és 
lakásszövetkezetek közös részeinek korszerűsítésével, vala-
mint a szociális bérlakások modernizálásával történik meg. 
Lehetőség van a szegregált településrészekről a lakosokat 
integrált városi környezetbe költöztetni, ahol számuk-
ra modern szociális bérlakásokat biztosítanak. Emellett  
a helyi igények szerint a közösségi, közterületi és szociális 
beavatkozások széles köre támogatható. Az ún. szoft prog-
ramok köre szintén tág, de a középpontban a közösségfej-
lesztésnek és a szociális munkának kell állnia.A
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�   A közterületi és közbiztonsági alprogram ke-

retében létrejön a gyermek- és ifjúsági szabad-
idős programok helyi hálózata, a szenvedély-
betegek ellátását segítő családlátogató szakmai 
csapatmunka, a közbiztonság erősítését célzó 
közösségi rendészet és további bűnmegelőzési 
projektek.
Az akcióterület határai: Dankó utca – Magdol-

na utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária 
tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca 
– Kálvária tér által határolt területre eső 7 tömb, 
amelyek közül a térképen látható 141., 142., 144., 
145. tömb az Orczy negyed, a 260., 261., 262. 
tömb a Magdolna negyed területére esik. A Mag-
dolna–Orczy negyed program 3 alprogramjának 
egymásra épülésével olyan integrált városreha-
bilitáció bontakozik ki a kijelölt lakótömbökben, 
amely a Magdolna negyedben folytatja az elmúlt 
évtizedben megkezdett, a Magdolna negyed 
program I–II–III. keretében végrehajtott fizikai 
és szociális orientáltságú megújítást, ugyanakkor 
kiterjeszti azt az Orczy negyed irányába is.

társadalmi együttműködés a munkaerő- 
piAci beilleszkedésért
A társadalmi együttműködések erősítésével a 
cél, hogy a munkaerőpiacról tartósan kiszorult 
személyek munkaerőpiaci programba való belé-
pése növekedjen, a társadalmi együttműködés 
javuljon, erősödjön az eltérő szociokulturális ha-
gyományokkal rendelkező csoportok együttmű-
ködése, nőjön a társadalmi integrációt szolgáló 
társadalmi vállalkozások száma. 

egészségügyi fejlesztések
Az egészségügyi rendszer infrastrukturális 
fejlesztése keretében megfogalmazott főbb fejlesz-
tési irány: a sürgősségi és gyermeksürgősségi-ellá-
tás fejlesztése, az országos hatáskörű intézmények 
korszerűsítése, a diagnosztikai, népegészségügyi 
szűrési és laboratóriumi kapacitások fejlesztése, az 
ápolási eszközpark korszerűsítése. A Közép-ma-
gyarországi régió prevenciós kapacitásainak, 
szolgáltatásainak fejlesztése keretében elsőd-
leges cél a lakossági szűrések korszerűsítése, ami 
magában foglalja a szűrési megjelenést maximalizá-

ló lépéseket, a szűrővizsgálatot, szükség esetén pe-
dig a szakellátáshoz való eljutást, kiemelten a hátrá-
nyos helyzetű és az elmaradott térségekben.
Az egészségügyi ellátórendszer és a népegészség-
ügyi szolgáltatások hatékonyságának fokozását 
segítő főbb fejlesztési irányok: a krónikusbeteg-
ség-menedzsment programok megvalósítása a 
nagy betegségterhet és korai halálozást okozó 
krónikus, nem fertőző betegségek területén, az 
egészségügyi ellátórendszer prevenciós fókuszú 
áthangolása, a gyermekkorhoz kapcsolódó egész-
ségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

szociális intézmények fejlesztése
Nemzetközi kötelezettség, és a hazai stratégia alap-
ján folytatódik a fogyatékos személyek, pszi-
chiátriai és szenvedélybetegek számára 
ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos szo-
ciális intézmények és a nagy létszámú gyer-
mekotthonok kiváltása. A cél a nagy létszámú 
intézmények helyett az igényekhez jobban igazodó, 
magasabb színvonalú szolgáltatást biztosító kisebb 
lakóegységek létrehozása. A kiváltás mellett a már 
jelenleg is alacsony létszámmal működő intézmé-
nyek korszerűsítése, valamint a kiváltáshoz kap-
csolódóan a szociális alapinfrastruktúra fejlesztése, 
az intézményekben gondozott személyek integrált 
lakhatásának megteremtése is fontos feladat. 
További cél a nem tartós bentlakásos szol-
gáltatások területén működő intézmények 
korszerűsítése, a befogadó szülőnél történő el-
helyezés infrastrukturális fejlesztése, a gyermek-
jóléti alapellátások, a szociális és gyermekvédelmi 
szakellátások fejlesztése, intézményi elhelyezést 
megelőző, preventív, hiánypótló új intézmények és 
új szolgáltatások kialakítása.
A szociális képzések fejlesztése keretében a 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellá-
tásban dolgozók szakmai felkészültségének meg-
újítását, képességeik, kompetenciáik fejlesztését 
célzó továbbképzések kidolgozását és biztosítását 
támogatjuk.Tá

rs
ad

al
m

i e
gy

üt
tm

űk
öd

és
ek

 
er

ős
ít

és
e 

és
 h

um
án

 
er

őf
or

rá
s 

fe
jle

sz
té

se

Budapest



46 47VEKOP félidőben Gazdasági növekedés fejlesztése

A VEKOP a közigazgatás és a közszolgáltatások működésének javításához a Köz-
igazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) Közép-Magyar-
országon megvalósuló országos kihatású fejlesztésein keresztül járul hozzá. A fenn-
tartható gazdasági növekedés feltétele a lakosságot és a vállalkozásokat közvetlenül 
érintő adminisztratív terhek csökkentése, melyhez a közigazgatás szervezeti struk-
túrájának, működésének észszerűsítése és az alacsonyabb adminisztrációs teherrel 
jellemezhető kapcsolattartási módok előtérbe helyezése szükséges.
 
A fejlesztések eredményeként:
�   Az üzleti tevékenységet és az állampolgárok ügyintézési lehetőségeit korlátozó 

szűk eljárási keresztmetszetek csökkennek, ezek eredményeként az ügyfelekre 
háruló ügyintézési költségek és időráfordítás csökken.

�   Magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által hasz-
nálható) közigazgatási e-ügyintézési megoldások kerülnek bevezetésre, ami növe-
li az elektronikusan elintézhető ügyek számát.

�  Szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az 
életpályamodellnek megfelelő emberierőforrás-menedzsment rendszer kerül be-
vezetésre a közigazgatás kulcsterületein.

�  A közigazgatási folyamatok átláthatósága javul.
�   A közszolgáltatások települési szintű adatokat tartalmazó integrált és ügyfélköz-

pontú információs bázisa alakul ki és kerül használatra.

Cél, hogy modern, jól szervezett, professzionális szakemberek által átláthatóan mű-
ködtetett, az állampolgárokat minden téren kiszolgáló „Jó Állam” létrehozása.A
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A legtöbb elektronikus közigazgatási szolgáltatás 
elérhető lesz „Az adminisztratív terhek csökken-
tése” című konstrukció keretében megvalósuló, 
Személyre Szabott Ügyintézési Felületen.

A projekt fókuszában az állampolgárok és 
vállalkozások állnak, akik egyszerű, személyre 
szabható felületen vehetik igénybe a közigaz-
gatás által nyújtott szolgáltatásokat. Az egyka-
pus technológiára épülő, naprakész adatokat 
tartalmazó nyilvántartásokhoz való hozzáférés 
segítségével az állampolgárok és vállalkozások 
gyorsan, hatékonyan intézhetik ügyeiket, illet-
ve kommunikálhatnak az állammal.

Az ügyintézés során a felhasználóknak nem 
kell különböző intézmények internetes oldalait 
felkeresniük, egy helyről elérhetnek minden, az 
ügyintézéshez szükséges információt. A fejlesz-
tések eredményeképpen a felhasználók a jövő-
ben minden ügyintézési lehetőséget megtalál-
nak majd az elektronikus közigazgatás ezen új 
kiindulópontján. Az ügyintézési felületre több-
féle azonosítási mód közül választva lehet majd 
belépni (például e-Személyi, telefonos azonosí-
tási kód, ügyfélkapu).

Az állampolgárok és vállalkozások, valamint 
a közigazgatás közötti elektronikus kommuni-
kációt az ún. e-Papír szolgáltatás is támogatja, 
amelynek segítségével ingyenesen, azonosított 
és hitelesített formában léphetnek a felhaszná-
lók kapcsolatba azokkal az e-ügyintézést biz-
tosító hazai szervezetekkel vagy hivatalokkal, 
amelyek csatlakoztak az e-Papír rendszerhez. 

Emellett további közigazgatási szolgáltatá-
sok elektronizálását teszi lehetővé a Központi 
Kormányzati Szolgáltatás Busz néven futó fej-
lesztés, amely egy egységes felületen kapcsolja 

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében szükséges a hatóságok 
túlzottan bürokratikus eljárásait felülvizsgálni és javaslatot tenni azok egy-
szerűsítésére vagy akár megszüntetésére. A „Hatósági eljárások és hatósági 
jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” című projekt cél-
ja, hogy több mint 1 500 törvényt és 2 000 kormányrendeletet vizsgáljanak 
felül, amely több tízezer oldalnyi joganyagot jelent. Ez az egyszerűsítés mód-
szertani, informatikai fejlesztésekkel és az ellenőrzéshez használt legújabb 
technológiai megoldásokat alkalmazó eszközök beszerzésével támogatja  
a hatósági eljárások gyors lefolytatását.

A projekt eredményei az állampolgárok és vállalkozások számára egy-
szerűsítik az ügyintézési folyamatot mind közvetlenül, mind közvetet-
ten, a hatóság tevékenységének gyorsítása által. Egységesítésre kerülnek  
a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek és formanyomtatványok is 
annak érdekében, hogy az állampolgárok egyszerűbben intézhessék ügye-
iket a mindennapokban. 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program elektronikus adatgyűj-
téseinek automatizálása történik meg, amely nyomán az adatszolgáltatás 
egyszerűbbé és gyorsabbá válik, ezzel biztosítva a hatóságok munkájának 
hatékonyságát. A hatósági ellenőrzés modernizálásának fontos elemeként 
a jelenleg használt 15–20 éves eszközöket újakra cserélik, illetve a köz-
igazgatásban még nem használt, korszerű eszközöket is beszereznek.

Egyre több ügy intézhető el az állammal
elektronikusan is

Bürokráciacsökkentés 3 500 jogszabály felülvizsgálatával

Az új ügyintézési felületet itt érheti el: 
www.szuf.magyarorszag.hu

Pályázat címe: Az adminisztratív terhek 
csökkentése – Közigazgatási szakrendszerek 
egységes eléréséhez és interoperabilitásához 
központi alkalmazás szintű szolgáltatások 
biztosítása 
Támogatás összege: 9,88 milliárd Ft  
(7,99 milliárd Ft KÖFOP és 1,88 milliárd Ft 
VEKOP-forrás)
Megvalósító: Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. – Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem – Idomsoft 
Zrt. – Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség

 �  33 ügyben mentesülnek az állampolgárok a hatósági erkölcsi bizonyít-
vány költségei alól.
 �  Több mint 30 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amely az 
állampolgárok és vállalkozások számára több mint 10 milliárd forint 
megtakarítást eredményez évente.
 �  25-nél is több eljárás ügyintézési ideje csökken, egyenként legalább 
25%-kal.
 �  20 kormányhivatal szervezetfejlesztése valósul meg (Budapest és a me-
gyék).

össze a különböző állami intézmények és hiva-
talok eltérő felépítésű informatikai rendszereit, 
adatbázisait. Ennek köszönhetően a csatlakozó 
ágazati rendszerek, mint például a nyugdíj, a 
munkaügyi nyilvántartások stb., közvetlenül 
kommunikálhatnak egymással. Ennek köszön-
hetően a hivatali ügyintézők pedig akár egy 
egyszerű lekérdezéssel elérhetik a különböző 
nyilvántartásokban tárolt adatokat, így nem az 
ügyfélnek kell azokat különböző helyekről be-
szerzett igazolásokkal alátámasztani.

Magyarország fő célja, hogy a régió legver-
senyképesebb országa legyen, amely során 
kulcsszerepet kap a gazdaságélénkítés. A KÖ-
FOP ehhez az adminisztratív terhek csökken-
tésével járul hozzá, egyrészt a közigazgatási 
folyamatok átfutási idejének csökkentésével, 
másrészt a lakosság és a vállalkozások ezzel 
kapcsolatban megjelenő költségeinek mérsék-
lésével. Ezt a közigazgatási folyamatok optima-
lizálása és elektronizálása révén kívánja elérni. 
E célok elérése érdekében valósul meg a fenti 
projekt is.

ÁLLAMPOLGÁROK
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Pályázat címe: Hatósági eljárások 
és hatósági jogalkalmazási gyakorlat 
felülvizsgálata és egyszerűsítése 
Megítélt támogatás: 4 milliárd 
Ft (3,236 milliárd Ft KÖFOP- és 
764 millió Ft VEKOP-forrás)
Megvalósító: Miniszterelnökség 
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal – Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A tervezett főbb eredmények számokban
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A következő eljárások díja vagy illetéke szűnt meg, illetve csökkent

 �  állandó személyi igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás,
 �  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lak-
címkártya) kiadásával kapcsolatos eljárás,
 �  okmányok cseréje névváltozás miatt (vezetői engedély, forgalmi 
engedély, törzskönyv, útlevél), 
 �  ellopott okmányok pótlása (vezetői engedély, forgalmi engedély, 
törzskönyv, útlevél, adókártya),
 �  2, illetve 3 vagy több gyermeket nevelő szülő esetén a gyermekek 
útlevelének kedvezményes kiállítása,
 �  hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárás 
(évente 4 alkalommal),
 �  tulajdonjog és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó vég-
zés alapján),
 �  felsőoktatási felvételi eljárás,
 �  oktatási igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás (diákigazol-
vány, pedagógusi és oktatói igazolvány),
 �  gépjármű-vezetői engedély kiállítása első alkalommal, 
 � mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának pótlása,
 � jelnyelvi tolmács nyilvántartásba vétele,
 �  160 m² alatti lakóépület bontási, használatbavételi engedélyezé-
si, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység 
megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedé-
lyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása,
 � adóhatósági igazolás kiállítása,
 �  cégiratok kiállítása (cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány) 
és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megkül-
dése a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére,
 �  közzétételi díj (cégek éves számviteli beszámolójának közzété-
tele),
 � üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás,
 �  egyéni vállalkozói igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárás,
 � népi iparművészeti igazolvány kiállításával kapcsolatos eljárás,
 �  mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiadásával 
kapcsolatos eljárás,
 � igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel,
 � cégbejegyzés és közzétételi költségtérítés (egyéni cég, bt., kkt., 

Kft.),

 �  egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzés (egyéni cég, bt., 
kkt., kft.),
 � öntözési berendezések engedélyezése,
 �  hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozók nyilvántartásából tör-
ténő kiállítása,
 �  tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott 
nem hiteles másolat díja (magánszemély részére évente 2 alka-
lommal),
 � anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke,
 � családi név korrekciójára irányuló eljárás,
 �  CSOK igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány fennálló 
biztosításról lakáscélú támogatások igényléséhez (OEP),
 � létesítésnek, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése,
 � útlevél kiállítása 65 év felettiek részére, 
 � értesítési cím bejelentése,
 �  személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatban a szállás-
adói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele,
 � építésfelügyeleti eljárás,
 � építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány,
 �  bíróság által kezdeményezett ingatlanügyi eljárásokkal kapcso-
latban a gondnokság alá helyezés ténye feljegyzésének díja,

 �  nem hiteles tulajdonilap-másolat díja alóli mentesség a gondok-
ság alá helyezés iránti eljárásban és azon törvényszéki végrehaj-
tási ügyben, amelyben a végrehajtandó összeg a magyar államot 
illeti,
 �  Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre 
történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás illetéke,
 � 18 év alattiak általános tételű illetékmentessége,
 � termőföldre irányuló telekalakítási eljárás,
 �  a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági 
eljárás,
 �  lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges tulajdoni-
lap-másolat lekérdezése,
 �  az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelv-
ből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás megállapítá-
sára irányuló hatósági eljárás,
 �  20 év alatti fiataloknak a B kategóriás jogosítvány megszerzésé-
hez nyújtott támogatás iránti eljárás,
 �  a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése 
miatt kezdeményezett bármely elsőfokú közigazgatási hatósági 
eljárás.
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