
I. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit őzései

Célérték

2015

fı 0,00 3 000

db 0,00 120

% 8,00 70

db 0,00 50

db 0,00 100

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
7,16 3,00 0,70

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
0,00 3,16 6,00 1,70 0,00 10,86

A prioritási tengely a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást elérni: 1. az ügyintézés tekintetében az eljárások 
egyszerősítésével és az elektronikai támogathatóságra való átalakításával; 2. az önkormányzási képesség javítása terén a helyi 
jogalkotási folyamat eredményesebbé tételével, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erısítésével, a tervezési eszköztár 
bıvítésével, továbbá az önkormányzat által ellátott igazgatási szolgáltatások megszervezésének a szükségszerő 
finomhangolásával; 3. a közigazgatás mőködése tekintetében pedig a költséghatékony mőködési eljárások és vezetési eszközök 
elterjesztésével

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
10,86

Indikátor megnevezése

képzettek száma az 1. prioritási tengelyben

Indikátor 
mérték-
egysége

felülvizsgált jogszabályok száma

a Kormány által megtárgyalandó 
törvénytervezetekhez elkészített elızetes 
hatásvizsgálatok aránya az összes ilyen 
törvénytervezethez képest

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

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

Indikátor 
típusa

Bázisérték

a program eredményeként módosított 
jogszabályok száma

szervezetfejlesztési intézkedések által érintett 
közigazgatási szervek száma
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II. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit őzései

Célérték

2015
fı output 0 8 000

% eredmény na. 100

db output 0 8 000

% eredmény 0 70

hatás 40 45

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
2,00 0,80 0,17

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

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (I H döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
0,00 1,00 1,70 0,27 0,00 2,97

A közigazgatás rendelkezésére álló emberi erıforrás minıségének javítására irányuló beavatkozások két 
idıhorizonton kívánnak hatni: hosszabb távon jelentkeznek a kultúraváltást segítı intézkedések hatásai. Rövid 
távon hármas eszköztárra kíván visszanyúlni a program: a vezetık vezetıi képességeinek a korszerősítésére; a 
teljesítményértékelés valódi tartalommal történı feltöltésére; továbbá a készségek fejlesztésére a közigazgatásban 
foglalkoztatottak körében.

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
2,97

Indikátor megnevezése

Képzettek száma a 2. prioritási tengelyben

Indikátor 
mérték-
egysége

A nyílt pályáztatás eredményeként az 
államigazgatásban köztisztviselıvé vált 
személyek aránya az adott évben újonnan 
felvettekhez viszonyítva

Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök 
száma

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

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

Indikátor 
típusa

Bázisérték

Az egyéni teljesítmény-értékeléssel rendelkezı 
köztisztviselık aránya

Köztisztviselıi elkötelezettség mértéke az 
államigazgatásban
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III. Prioritás bemutatása

1. Prioritás tartalma

2.  A prioritás célkit őzései

Célérték

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013
5,11 1,00 0,43

              Tervezett ESZA/ERFA arány (%):

              KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):                                        

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (I H döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 2014-2015 Összesen
0,00 5,11 1,00 0,43 0,00 6,54

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

Indikátor 
típusa

Bázisérték

Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt fejlesztések megvalósítása a Közép-magyarországi régióban

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Összesen
6,54

Indikátor megnevezése

Indikátor 
mérték-
egysége

Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt indikátorok.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, ……. HUF/EUR árfolyamon)
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

Járási államigazgatási rendszer kialakítása 1. 
fázis

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,30 0,00 0,00 0,13 0 300 100,00 1 2011. I. félév 2011. I. félév kkv beszállító

– A területi, különösen a járási közigazgatás mőködésének helyzetértékelése, a járásra, illetve kistérségi 
közigazgatásra vonatkozó kutatások eredményeinek értékelı feldolgozása,
– az európai közigazgatási minták, valamint a hasonló nagyságú országok járási/kistérségi szintő közigazgatása 
tapasztalatainak értékelı bemutatása, 
– tervezet kidolgozása a feladatok államigazgatás és önkormányzat közötti megosztására és az elhatárolt 
feladatok intézményi telepítésére;
– a feladatokra, a feladatok telepítésére, a feladatokat ellátó intézményrendszerre és az intézményrendszer 
mőködésére vonatkozó jogszabálytervezetek elkészítése,
– ütemterv az áttérés szabályozására, az intézményátszervezésre, a kapcsolódó személyi, költségvetési, 
vagyonhasználati, eszközhasználati, informatikai változásokra; 
– a kapcsolódó lehetséges társadalmi hatások beazonosítása; 
– részletes költségszámítás készítése az áttérés költségeire, azok folyó költségvetési kihatásaira; 
– részletes számítások a létrejövı feladat megosztási szerkezet és feladat ellátási intézményrendszer 
költségvetési igényeire és finanszírozására, 
– az államigazgatási feladatok telepítésébıl és az ehhez kapcsolódó intézményi változásokból adódó informatika-fejlesztési igények beazonosítása, költségbecslése; 
– javaslat az államigazgatási monitoring rendszer feladatkörére, intézményesítésére és 
– mőködésére; javaslat a társadalmi monitoring intézményesítésére és az ehhez szükséges intézkedésekre; 
– az átszervezéssel és az új feladatokkal kapcsolatos továbbképzési feladatok 
beazonosítása és a képzések ütemezése és végrehajtásának megtervezése

Állami jogérvényesítési eszközrendszer 
korszerősítése

könnyített 
elbírálású 
támogatás

államigazgatási szervek 0,00 0,00 0,50 0,00 0,21 10 100 100,00 8 2011 II. félév 2012 I. félév nincs kkv

A konstrukció keretében két szinten valósulnak meg a projektek: egyrészt a módszertani megalapozást és
szakmai koordinációt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el kiemelt projekt keretében, másrészt a
gyakorlati megvalósítást normatív pályázat útján végzik az érintett államigazgatási szervek. A kiemelt projekt
része általános állapotfelmérés, olyan általánosan alkalmazható protokoll létrehozása, amely segítségével az
egyes igazgatási területeken a közigazgatás jogérvényesítı tevékenysége áttekinthetı és elemezhetı, továbbá
azon innovatív megoldások kidolgozása, amelyek elszakadnak a puszta szankcionálástól és más motivációs
eszközöket biztosítanak.A pályázat célja az egyes szakterületek szisztematikus áttekintése, elemzése a protokoll
alapján, majd a konkrét területen alkalmazható megoldási javaslatok bevezetése, végül hatásuk elızetes
felmérése.

Ügyfélszolgálati eljárások, élethelyzetek 
kidolgozása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,50 0,00 0,21 0 500 100,00 1 2011. I. félév 2011 II. félév kkv beszállító

Az integrált ügyfélszolgálatok ügykörének és az ügykör bıvítésének meghatározása, költséghatékony mőködési 
eljárások kialakítása. Az eljárás centrikus ügyintézés helyett élethelyzet alapú ügyintézés kialakítása, a 
leggyakoribb ügyfél élethelyzetekben az ügyfélnek és élethelyzetének a középpontba helyezése. Az ügyfélnek az 
adott élethelyzethez kapcsolódóan egyetlen hatóságnál történı egyetlen ügy elindítását kell kezdeményeznie a 
jelenlegi több hatóságnál történı több ügy indítása helyett

Szakterületi szolgáltatási sztenderdek 
kidolgozása

egyfordulós 
pályázat

minisztériumok 0,00 0,00 0,20 0,00 0,08 10 40 100,00 8 2011 II. félév 2012 II. félév kkv beszállító

A minisztériumok által benyújtott és támogatást kapott pályázatok eredményeként a tárcák az általuk felügyelt 
szakterületeik vonatkozásában kidolgozzák a közigazgatási szolgáltatásokra és mőködésre vonatkozó elvárás- és 
normarendszereket. A sztenderdizálás kiterjed többek között az adott szakterületen releváns szolgáltatási 
szintekre, a közigazgatási tevékenységek költségeire, a munkakörökkel kapcsolatos elvárásokra és a 
munkakörökhöz kapcsolódó költségekre

Az állami információszolgáltatás egységes 
rendszerének kialakítása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,38 0,00 0,16 0 380 100,00 1 2011 II. félév 2012 II. félév kkv beszállító

A projekt során megtörténik: a közszolgálatiság (állami információs kötelezettségek) elvi, alkotmányos alapjainak
feltárása, rögzítése; a jelenleg nyújtott állami információszolgáltatások körének áttekintése, ezek finanszírozási
igényének, gazdasági súlyának meghatározása; a releváns nemzetközi jogi környezet feltárása, a hazai
szabályozói mozgástér meghatározása; a releváns külföldi példák, best practice-ek azonosítása; a hatékony
információszolgáltatást biztosító szervezetrendszer alapjainak kidolgozása; egységes módszertan és eljárási rend
kidolgozása az információs feladatok meghatározására; a feladatellátás értékelését biztosító módszertan
kifejlesztése; az állami információszolgáltatás során keletkezett adatok, mővek kereskedelmi újrahasznosítására
vonatkozó rend kialakítása, az árképzést segítı modellek kifejlesztése; tananyag/kézikönyv elkészítése az állami
információs szolgáltatások mőködtetésében részt vevık számára; a felhasználói képességeket/fogyasztói
tudatosságot segítı szabályozói intézkedések kidolgozása; a döntéshozókat és szakembereket megcélzó
konferenciák/workshopok rendezése

Jogszabályok és folyamatok egyszerősítése
könnyített 
elbírálású 
támogatás

minisztériumok, államigazgatási szervek 0,00 2,00 0,00 0,00 0,84 20,00 350,00 100,00 30 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

Az állampolgárokat érintı legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentı ügyek folyamata egyszerőbbé válik, 
ezáltal csökken a jogszabályokból eredı adminisztratív terhek (pl. idıráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az 
állampolgári elégedettséget

Egyszerősítés koordinációja
kiemelt projekt 

keret
érintett minisztérium 0,00 0,10 0,00 0,00 0,04 0 100 100,00 1 2011. I félév 2011. I félév kkv beszállító

A projekt keretében a pályázati konstrukcióban megvalósuló egyszerősítések egységes módszertani keretek 
között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. 
A központi monitoring rendszer és az egységes módszertan révén kimutatható lesz az adminisztratív 
tehercsökkentés teljes értéke

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályi környezet felülvizsgálata

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,10 0,00 0,04 0 100 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, illetve az abban foglaltakat szolgáló jogszabály 
módosítások és új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél az elektronikus ügyintézés 
használatának növelése a jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A projekt feladata továbbá a 
szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelı forma kialakítása, a vélemények konszolidálási mechanizmusának 
kialakítása, a döntéshozók megfelelı informálása a végeleges tervezettel kapcsolatos véleményekrıl

Civil szervezetek mőködési környezetének 
javítása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,35 0,00 0,15 0 350 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

A projekt eredményeként a részletszabályok és a szakma minıségi fejlesztése által hatékonyabb munka és 
nagyobb teljesítmény mutatkozik, az igazgatásban a civil szervezeteket, mőködésüket értı, az igazgatási 
feladatkörő új szervezetrendszerrel hatékonyan együttmőködni képes munkatársak fognak dolgozni, mely a 
jelenleginél költséghatékonyabb kommunikációt és az állampolgárok aktívabb bekapcsolódását segíti elı. A 
projekt egy hosszabb távú fejlesztési folyamatba illeszkedik, amely az informatikai infrastruktúra kialakítására, a 
jogszabályok fejlesztésére támaszkodva segíti elı a jogkövetı magatartás és a magas színvonalú szakmai 
fejlesztés kialakítását. Ennek megfelelıen az egyes projektelemek (és rajtuk keresztül a költségvetés egyes 
elemei) – egymással szoros összefüggésben és – kölcsönhatásban állnak, ezért a tervezett költségstruktúra nem 
módosítható, a költségvetési keretek csökkentése a célok megvalósítását veszélyezteti.

A közérdekő adatok és a nemzeti kulturális 
közkincs egységes elérhetıségét és 

újrahasznosítását megteremtı jogszabályi 
környezet felülvizsgálata

kiemelt projekt 
keret

érintett nonprofit társaság, érintett 
államigazgatási szerv

0,00 0,00 0,20 0,00 0,08 0,00 200 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

A program keretében a közérdekő adatok, illetve a közgyőjteményi feladatok újraszabályozásának elıkészítése 
valósul meg. Lehetıvé válik az állampolgárok számára az adatvagyonhoz való hozzáférés és az újrahasznosítás 
lehetısége a jogi szabályozottság által. A projekt eredménye a közigazgatási és kulturális intézmények 
jogszabályi szolgáltatási kapcsolatrendszerének optimalizálását segíti elı. Csökkenti a párhuzamos elıállításokat, 
segíti az adatforgalmat az intézmények között, közvetíti a másodlagos felhasználókat az intézmények felé. A 
projekt eredményeképpen minden állampolgárnak lehetısége lesz az adatok és dokumentumok folyamatos 
elérésére, amely támogatja az élethosszig történı tanulást, informatikai esélyegyenlıséget biztosít és hozzájárul a 
digitális írástudatlanság felszámolásához. Szociálisan hátrányos helyzetben lévı állampolgárok számára 
(marginális szociális helyzet, fogyatékkal élık, kisebbségek) az életminıség javítását támogatja a projekt 
megvalósítása

Hatásvizsgálatok elkészítése
könnyített 
elbírálású 
támogatás

központi államigazgatási szervek 0,00 0,00 0,60 0,00 0,25 5 80 100,00 16,00 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

A pályázat eredményeként minden minisztériumban több elıterjesztés kapcsán érdemi hatásvizsgálatok 
születnek. Ezek segítségével kialakul az egységes módszertanra épülı hatásvizsgálati rendszer, valamint 
elterjednek a modern vizsgálati módszerek. A pályázat az ÁROP 2009-2010. évi akciótervében szereplı, a 
kormányzati jogszabály-elıkészítési folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt eredményeire épül.

Szervezeti és szakpolitikai stratégiák 
elkészítése

könnyített 
elbírálású 
támogatás

központi államigazgatási szervek 0,00 0,00 0,30 0,00 0,13 8,00 60,00 100,00 8 2011 I. félév 2012 I. félév kkv beszállító

A pályázat épít a „Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban” címő ÁROP projekt eredményeire.
A normatív pályázati konstrukció fókuszában a következı feladatok állnak: minisztériumi intézményi stratégiák
elkészítése; szakpolitikai stratégiák felülvizsgálatára való felkészülés, kiemelt területeken történı felülvizsgálat; a
korábbi kiemelt projektben kialakított egységes monitoring rendszer alkalmazása, szükség esetén beavatkozás
kezdeményezése; a Magyary Program elsı felülvizsgálata.

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

Elızetes támogatási 
igénnyel lekötött összeg 

(KEOP, KÖZOP 
elıkészítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatand
ó projektek 
tervezett 

száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethetı kerete

(MrdFt)
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés 

Támogatható tevékenységek

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)
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Támogatás 
mértéke (%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

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

Elızetes támogatási 
igénnyel lekötött összeg 

(KEOP, KÖZOP 
elıkészítési projektek 

esetében) (Mrd Ft)

Támogatand
ó projektek 
tervezett 

száma

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethetı kerete

(MrdFt)
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

Konstrukció 
tervezett indítása 

(év/negyed-fél 
év)

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Megjegyzés 

Támogatható tevékenységek

Támogatás 
összege (MFt)Kedvezményezettek köre

Keret KMR 
része (Mrd Ft) 

(HEP és 
KÖZIG IH)

Közszolgáltatások versenyképességi szempontú 
javítása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,40 0,00 0,17 0 400 100,00 1 2011 I. félév 2012 I. félév kkv beszállító

1.      Közszolgáltatások minıségének fejlesztése: 10 közszolgáltatás versenyképességi szempontú elemzése és 
átalakítására javaslat megfogalmazása. Mérföldkövek: fókuszterületek kijelölése, elemzési és javaslatkészítési 
módszertan kialakítása, intézkedési tervek elkészítése a kiválasztott közszolgáltatások minıségének fejlesztésére, 
feladatok kormányhatározatban rögzítése, társadalmi egyeztetés, végrehajtás monitoringja 2. Közintézményi 
finanszírozás motivációs szempontú elemzése: Cél annak elemzése, hogy milyen motivációs lépések építhetık be 
a közfinanszírozási tervezési és végrehajtási mechanizmusokba a hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében. 
Mérföldkövek: koncepció részletes kidolgozása, elemzési és javaslatkészítési módszertan kialakítása, 
helyzetelemzés, feladatok kormányhatározatban rögzítése, társadalmi egyeztetés, végrehajtás monitoringja. 3. 
Versenyképességi szerzıdések rendszerének kialakítása: Versenyképességi Szerzıdés: az állam és egy 
településsel vagy ágazat közötti olyan jogi megegyezés, melyben a kormány vállalja, hogy bizonyos – 
adminisztrációs, szabályozási – kedvezményeket, különleges elbánást, nagyobb önállóságot biztosít az aláíró félnek, amiért cserébe a fél a kormány által fontosnak tartott területeken konkrét vállalásokat tesznek (pl. foglalkoztatás bıvítése, a hozzáadott érték növelése, egyes állami feladatok átvállalása). Mérföldkövek: a koncepció részletes kidolgozása, elsı szerzıdések elıkészítése, fentiek tapasztalatai alapján a jogi-intézményi keretek létrehozásának megkezdése, végrehajtás monitoringja.

Ágazati gazdálkodás-fejlesztési program
kiemelt projekt 

keret
érintett minisztérium 0,00 0,00 0,08 0,00 0,03 0 80 100,00 1 2011 I. félév 2011 II. félév kkv beszállító Közbeszerzési és gazdálkodási eljárásrend kidolgozása és bevezetése.

Közhiteles címregiszter kialakítása a 
konvergencia régiókban

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0 800 100,00 1 2011 I. félév 2011 II. félév kkv beszállító

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek közötti együttmőködés, 
valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerősítése, és a címek ellenırizhetısége által az ügyintézés 
biztonságosabbá tétele. A címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi környezet megújításával, a cím változások 
címkezelési eseményekkel egyidejő címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész címregiszter kialakítása. 
A jogalanyokhoz kapcsolódó nyilvántartásokban a címkezelés egységesítésével, a jogalanyok adatai etalon 
nyilvántartásainak kialakításával, valamint interoperabilitási keretrendszeren keresztüli lekérdezhetıvé tételével a 
jelenleg redundáns közigazgatási nyilvántartások felszámolása. A redundáns nyilvántartások felszámolásával a 
különbözı adatmódosítás bejelentési eljárások egyszerősítése és egykapussá tétele, és ezzel mind az ügyfelek, 
mind a közigazgatás számára az ügyintézés hatékonyságának növelése. A címregiszter által biztosított címkezelési 
szolgáltatások széleskörő elérhetıvé tétele által a hibás címek megadásából fakadó problémák megelızése, 
visszaélések kiküszöbölése. A címregiszter által biztosított címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció csökkentése, valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása által a hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása.

Közpolitikai eszközök fejlesztése a 
konvergencia régiókban levı 

önkormányzatoknál

egyfordulós 
pályázat

helyi és megyei önkormányzatok, társulások 
a kistérségi társulások kivételével, 

kisebbségi önkormányzatok
0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 5 30 92-98 25,00 2012. I félév 2012. II félév kkv beszállító

A pályázat eredményeként a stratégiai tervezési módszerek használata elterjed az érintett önkormányzatoknál, 
amelyek alapján megalapozott települési-, intézményi és egyéb stratégiai dokumentumok készülnek. A rövid 
távra való gondolkodás helyett kialakul a közép- és hosszútávra történı „elıregondolkozás intézménye”. A helyi 
jogszabályokhoz és egyéb intézkedésekhez is elızetes és utólagos hatásvizsgálatok készítése történik, amelynek 
eredményeképpen javul az állampolgári jogbiztonság érzete, valamint az adminisztrációs teher is csökken. 
Stratégiai monitoring és indikátorrendszerek kerülnek bevezetésre, amelyek következtében javul a végrehajtás 
minısége és eredményessége

Önkormányzati feladatok felülvizsgálata
kiemelt projekt 

keret
tudományos mőhely 0,00 0,35 0,00 0,00 0,15 0 350 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító Elkészül az önkormányzati feladatkataszter, és javaslat kerül megfogalmazásra a feladatok ellátására

Esélyegyenlıség-elvő fejlesztés-politika 
kapacitásának biztosítása

kiemelt projekt 
keret

érintett államigazgatási szerv 0,00 0,80 0,00 0,00 0,34 0 800 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek támogatásával a helyi 
tisztviselık megfelelı felkészültséget és ismereteket szereznek az esélyegyenlıségi programok létrehozásához és 
végrehajtásához. Ezáltal a településeken élı, jelenleg hátrányos helyzető állampolgárok számára helyben 
elérhetık lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos helyzetük mérséklıdik

Területi együttmőködés esélyegyenlıség elvő 
fejlesztésének támogatása a konvergencia 

régiókban

egyfordulós 
pályázat

kistérségi és egyéb területi szinten mőködı 
önkormányzatok

0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 5,00 25,00 92-98 200,00 2011. I félév 2012. II félév kkv beszállító

Javul az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének hatékonysága,javul a
közszolgáltatások minısége, erısödik a kistérségi társulás kereteiben megvalósuló együttmőködés, javul a
kistérségi társulások eredményessége a hátrányos helyzetőeket (különösen a romákat) érintı foglalkoztatási
programokban, hatékonyabban történik az önkormányzati források felhasználása a helyi közigazgatási feladatok
ésszerőbb és olcsóbb ellátásával.

Kormányhivatalok szervezetfejlesztése 
kiemelt projekt 

keret
érintett minisztérium 0,00 2,10 0,00 0,00 0,88 0,00 2,10 100,00 1 2011. I félév 2011 II. félév kkv beszállító

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti
stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok racionalizálása, képzés, arculati integráció, tájékoztatási
tevékenységek.

Csoportmunka javítása
könnyített 
elbírálású 
támogatás

közigazgatási szervek 0,00 0,00 0,60 0,00 0,25 15 90 92-100% 15 2011. II. félév 2013. II. félév kkv beszállító

A közigazgatás mőködésének színvonala döntı mértékben függ a formális szervezeti kereteket tartalommal kitöltı
munkatársi csoportok, szervezeti egységek belsı együttmőködési gyakorlatától. A projekt keretében a csoport
tagjai a tevékenység általi tanulás megközelítését alkalmazva elsajátítják azokat az együttmőködési,
kommunikációs és bizalomépítési viselkedésmintákat, amelyek által leginkább javítható a csoport
együttmőködése. Csoportos kompetenciafejlesztéssel kíván tehát a szervezeti mőködésre hatni.

Szervezeti teljesítmény növelése
egyfordulós 

pályázat
közigazgatási szervek 0,00 0,00 0,40 0,00 0,17 5 15 92-100% 40 2012. I. félév 2012. II. félév kkv beszállító

A projekt végrehajtása következtében az érintett szervek egységes és egymással összehasonlítható módszerekkel
mérik a szervezetük teljesítményét. Ennek keretében bevezetésre kerülnek a napjainkban elterjedt teljesítmény-
menedzsment eszközök, rendszerek strukturált, az adott közigazgatási szervre testreszabott változatai. Mindez a
szervezeti mőködéstıl nem függetlenül történik, hanem az adott esetben meglévı stratégiai célmeghatározási
rendszerrel kompatibilis formában. Megvalósul olyan különbözı mérési módszerekkel és mérıszámokkal a
szervezeti hatékonyság és teljesítmény mérése, amelyek lehetıvé teszik azok szervezeten belüli és szervezetek
közötti összehasonlítását. A szervezeti teljesítmény-mérési rendszerek összhangba kerülnek az egyes szervezetek
által alkalmazott egyéni teljesítménymérési mechanizmusokkal is. A mőködés eredményes megvalósulásához
szükséges szereplık képzése is megtörténik.

Távmunka elterjesztése
kiemelt projekt 

keret és pályázat
közigazgatási szervek 0,00 0,00 0,30 0,00 0,13 8 100 100,00 20 2011. II. félév 2012. II. félév kkv beszállító

A közigazgatás esetében szükséges, költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve, csökkenteni a
munkavégzéssel kapcsolatos kiadásokat, amelyhez megfelelı eszköz a távmunka, mint rugalmas foglalkoztatási
forma bevezetése egyes területeken. A távmunka különösen alkalmas a közigazgatásban dolgozó nık számára a
szülési szabadságról való visszatérésre. A konstrukció keretében a kiemelt projekt célja az általános szabályok és
eljárásrendek kidolgozása, míg a pályázat biztosítaná a pályázaton nyertes intézmények számára azok
bevezetését és gyakorlati alkalmazását.

Minıségmenedzsment eszközök fejlesztése
egyfordulós 

pályázat
közigazgatási szervek 0,00 0,00 0,80 0,00 0,34 8 50 92-100% 40 2011. II. félév 2012. II. félév kkv beszállító

A pályázaton nyertes közigazgatási szervek vállalják és konkrét projektek keretében elvégzik: - a
minıségirányítási gondolkodásmód érvényesítését;- folyamatszemlélető megközelítés alkalmazásának
elterjesztését;- közigazgatási innovációt ösztönzı gyakorlatok bevezetését;- értékelési-visszacsatolási
mechanizmusok rendszeres idıközönként történı elvégzését,- szervezeti tudásmenedzsment eszközök
implementálását.

A nemzeti audiovizuális vagyon felmérése és 
egységes nyilvántartási rendszerének 

kialakítása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium

0,00 0,00 0,10 0,00 0,04 0 100 100,00 1 2011. II. félév 2011. II. félév kkv beszállító

Az audiovizuális archívumokban ırzött kulturális vagyon átfogó felmérése, egységes archiválási és nyilvántartási 
rendszer alapelveinek kidolgozása. A felmérési módszertan kidolgozása és a vagyonfelmérés elvégzése után 
megvalósul az egységes szabályrendszer, beleértve a digitalizálás feltételrendszerét, felülvizsgálatra kerül a jogi 
szabályozás, továbbá javaslat készül az audiovizuális archívumok mőködtetéséhez

Közigazgatási tevékenységek költségalapú 
meghatározása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,30 0,00 0,13 0 300 100,00 1 2011. II. félév 2011. II. félév kkv beszállító

Kialakul a díjak, illetékek folyamatok költségértékével összefüggı megállapítási rendszere. Emellett költség- és
ráfordítási szempontok alapján megtörténik a folyamatok racionalizálása. A költségvetési tervezésben
érvényesítésre kerül a tevékenységek „beárazása”, ezáltal életszerőbb lesz a tervezési rendszer. Létrejön a
közigazgatási tevékenységek költségalapú feltérképezésének egységesen használható módszertana. A mérések
végzéséhez a szakemberek képzése megtörténik.

Minisztériumok vagyonkezelésében lévı 
gazdasági társaságok felügyeletének fejlesztése

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,00 0,15 0,00 0,06 0 150 100,00 1 2011. II. félév 2012. I. félév kkv beszállító

Megtörténik a vagyonkezelésre vonatkozó jogi normák felülvizsgálata és szükségessé váló módosítása, egységes 
gyakorlat alakul ki a vagyonkezelési jogok érvényesítésére, továbbá megvalósul az érintett minisztériumi 
képviselık továbbképzése

Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai 
koordinációs rendszer kialakítása

kiemelt projekt 
keret

érintett minisztérium 0,00 0,27 0,00 0,00 0,11 0 270 100,00 1 2011. II. félév 2012. I. félév kkv beszállító

Az ENTER projekt megvalósításához kapcsolódó PM költségek (bér+járulékok), tervezett szakmai fejlesztési 
modulokhoz kapcsolódó szakértıi díjak, a tervezett szakmai fejlesztési modulokhoz kapcsolódó szakmai tervek, 
tanulmányok, rendszerkoncepciók, mintaeljárások, jogaszabálytervezetek, kutatások és elemzések, a 
Területfejlesztési Akadémia keretében tervezett képzések. a projekt megvalósításához kapcsolódó személyi 
jellegő és általános költségek.1. Prioritás 0,00 9,42 6,56 0,00 5,11 427Összesen:
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Támogatá
s mértéke 
(%)

2011 2012 2013 Min. Max. Max.

új
Közigazgatási szolgáltatások 
használatára való ösztönzés és 
azokról tájékoztatás

kiemelt 
projekt keret

érintett minisztérium 0,00 0,30 0,00 0,00 0,13 0,00 300 100 1 2011. II. félév 2012. I. félév kkv beszállító

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül sor a lakosság részére az e-
közigazgatási és egyéb közigazgatási szolgáltatásokról, azok mőködésérıl, elérhetıségérıl, 
igénybe vételének feltételeirıl, elınyeirıl. Emellett megtörténik a közigazgatási 
szolgáltatások nyújtásában résztvevı ügyintézık továbbképzése

utód Jogalkalmazás javítása
könnyített 
elbírálású 
támogatás

minisztériumok, államigazgatási 
szervek

0,00 0,30 0,00 0,00 0,13 10 200 100 10 2011. II. félév 2012. II. félév kkv beszállító

A pályázat végrehajtása során a képzésnek a pályázat tárgyaként megjelenı joganyag 
tárgyi ismertetésén túl ki kell terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid 
bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezet és elérni kívánt 
társadalmi célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök 
ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének a 
módjaira. A pályázat tárgyát képezı jogszabályi környezet elméleti megismerése és a 
szabályok gyakorlatban történı alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése mellett 
lépéseket kell tenni az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása felé is. A képzések 
megtervezésénél törekedni kell a lehetı legszélesebb jogalkalmazói célközönség 
bevonására. Kötelezı lehetıséget biztosítani a szabályozás által érintett partnerek számára 
a képzésben való részvételre. A pályázat végrehajtása során külön tájékoztató 
dokumentumokat kell közérthetı nyelvezetben készíteni a pályázat tárgyául szolgáló teljes 
jogszabályi környezetrıl, melyeket bárki számára ingyenesen elérhetıvé kell tenni az 
interneten.

új
Készségfejlesztés az 
igazságszolgáltatásban

egyfordulós 
pályázat

igazságszolgáltatási, 
nemzetbiztonsági és rendészeti 
szervek

0,00 0,80 0,00 0,00 0,34 20 500 100 10 2011. I. félév 2012. II. félév kkv beszállító
A pályázat hozzájárul a munkavállalók képzésén keresztül az igazságszolgáltatási, 
nemzetbiztonsági és rendészeti szervek hatékonyabb és eredményesebb mőködéséhez

új Új közigazgatási életpálya
kiemelt 

projekt keret
érintett központi államigazgatási 
szerv

0,00 1,00 0,00 0,00 0,42 0 1000 100 1 2011. II. félév 2012. II. félév kkv beszállító

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nıhet a közszolgálati pálya iránti 
érdeklıdés, ami hozzájárulhat a tisztviselıi kar korösszetételébıl (a nyugdíjkorhatár elıtt 
állók magas számából) fakadó, rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez

új
Készségfejlesztés az 
önkormányzatokban

egyfordulós 
pályázat

települési és területi 
önkormányzatok, kisebbségi 
önkormányzatok

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5 40 92-98 120 2011. II. félév 2012. II. félév kkv beszállító

A pályázat eredménye nem elsısorban a kompetenciák növelése, hanem az új 
kompetenciák célzott, az önkormányzat stratégiai céljai szolgálatába történı állítása. Végsı 
soron cél a helyi közösségek fejlesztése, közszolgáltatásokkal történı eredményesebb, a 
helyi igényekhez igazodó ellátása

új
Roma felzárkózás módszertani 
támogatása

kiemelt 
projekt keret

érintett országos kisebbségi 
önkormányzat

0,00 1,00 0,00 0,00 0,42 0 1000 95 1 2011. I. félév 2011. II. félév kkv beszállító

A cigány kisebbség felzárkózását segítı programok megtervezéséhez és végrehajtásához
szükséges ismeretek és készségek elsajátítása a cigány kisebbségi önkormányzatok
választott képviselıi és munkatársai által, a helyi adottságokra épülı programok elkészítése 
érdekében.

2. Prioritás 0,00 4,40 0,00 0,00 1,43 143Összesen:

Támogatás összege 
(MFt)

Támogatandó 
projektek 

tervezett száma

Konstrukció 
tervezett indítása 

(év/negyed-fél év)
Kedvezményezettek köre

Elızetes támogatási igénnyel 
lekötött összeg (KEOP, KÖZOP 

elıkészítési projektek esetében) 
(Mrd Ft)

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethetı kerete

(MrdFt)

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

Projekt 
kiválasztás 

eljárása

2. prioritás

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

Konstrukció kkv 
érintettsége (kkv 

kedvezményezett/kkv 
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés 

Konstrukció 
tervezett zárása 
(év/(negyed-fél 

év)

Konsrukci
ó státusza 

(új vs. 
utód)

Konstrukc
ió kódja

Konstrukció neve


