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1. SZAKASZ AZ OPERATÍV PROGRAM INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV 

NÖVEKEDÉSRE VONATKOZÓ UNIÓS STRATÉGIÁHOZ ÉS A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS 

TERÜLETI KOHÉZIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ 

STRATÉGIA  

1.1. Az operatív program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre 

vonatkozó uniós stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

megvalósításához való hozzájárulására vonatkozó stratégia 

1.1.1. A program intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 

stratégiához és a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához való 

hozzájárulására vonatkozó stratégiájának ismertetése.  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Magyarország (és az Európai 

Bizottság 2014-2020-as időszakra szóló) Partnerségi Megállapodásban megcélzott 

fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésére épülő 

gazdasági növekedést szolgálja. Az IKOP a Partnerségi Megállapodás prioritásait a 

következőképpen szolgálja:  

 A gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk 

fokozását közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, korszerűsítésével. 

 A foglalkoztatás növelését közvetetten a közlekedési lehetőségek bővítésével és a 

földrajzi mobilitás növelésével. 

 Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelését közvetlenül a közösségi közlekedés és a 

környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével.  

 A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását közvetetten a 

regionális, városi-elővárosi közlekedés korszerűsítésével.  

 

Az IKOP a 2014 és 2020 közötti EU támogatásokból megvalósuló közlekedésfejlesztések 

többségét tartalmazza, amelyek önmagukban az 1486/2014. (VIII.28.) Kormányhatározattal 

elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia beavatkozásainak csak 

egy részét jelentik. A közlekedési stratégiához hasonlóan összközlekedési szemléletű IKOP a 

párhuzamos támogatások elkerülése érdekében nem terjed ki:  

 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) támogatható TEN-T törzshálózati 

folyosó és horizontális (pl. Duna hajózhatósága, alternatív üzemanyag-töltő 

infrastruktúra, SES légiforgalmi irányítás), valamint a többi operatív programból 

tervezett közlekedésfejlesztésekre (lásd a 4. és a 8. fejezetet).  

 azon intézkedésekre, melyek EU támogatás nélkül is megvalósíthatóak (pl. e-Call). Ezen 

intézkedések arányának növelését az Európai Bizottság is elvárja.  

 

1.1.1.1. Az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúra magyarországi szűk keresztmetszetei 

 

TEN-T vasúthálózat 

Magyarország vasúthálózatából 1613 km a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 

törzshálózatának része, mely a TEN-T fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 
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1315/2013 EU rendeletnek és a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

2008/57/EK irányelvnek csak részben felel meg, mert: 

 a törzshálózat 71,9%-án nem teljesíti a 22,5 tonnás tengelyterhelési előírást.  

 Az ETCS jelző, biztosító és forgalommenedzsment rendszer csak a Budapest-

Hegyeshalom vonalon épült ki, ott is csak 1-es szinten. A GSM-R vasúti kommunikációs 

rendszer 935 km-es első ütemének kiépítése az ERTMS nemzeti megvalósítási terv és a 

2012/88/EU bizottsági határozat alapján elindult. A 2012/88/EU bizottsági határozatban 

szereplő egyes vonalakat a jövőben a kijelölt TEN-T törzshálózati folyosókhoz tervezzük 

igazítani. (pl. a Mediterrán folyosó részét képző Boba-Székesfehérvár vonalon a ETCS 

kiépítésének prioritása lenne a helyettesítő Győr-Pápa-Celldömölk vonallal szemben) 

 

A hazai vasúthálózaton az Orient és a Mediterrán folyosó bonyolította a legnagyobb 

forgalmat. A tranzitforgalmi kapacitásproblémák elsősorban Budapesten és annak elővárosi 

vasútvonalain jelentkeznek, melyeket főleg a reggeli és délutáni csúcsidőben az ingázókat 

szállító elővárosi személyvonatok szinte teljesen lekötik.   

 

A mintegy 1400 km-es hazai TEN-T vasúti átfogó hálózat a hagyományos transzeurópai 

vasúti rendszer „infrastruktúra” alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól szóló 

2011/275 (európai) bizottsági határozat 20 tonnás tengelyterhelési szempontjainak megfelel. 

  

A hazai vasútvonalakon az utazási időt és az energiafogyasztást növelik a vasúti szűk 

keresztmetszetek. Ezek a közlekedési stratégia két elő-megvalósíthatósági tanulmánya 

(lassújel, villamosítási program) által részletesebben vizsgált szűk keresztmetszetek a 

következők: 

1. lassújelek (sebesség-korlátozások), melyek a hálózat 38%-án vannak érvényben döntően 

a felépítmény rossz állapota miatt. A vasúti lassújelek felszámolása az Európa 2020-ban 

meghatározott energiahatékonysági cél mellett az utazási időt és javítja.   

2. egyes vasútvonalakon hiányzó villamosítás, mely az energiahatékonyság és 

interoperabilitás mellett az utazási időt is jelentősen javítaná, mivel elmaradna a 

mozdonycsere. A TEN-T átfogó hálózatnak jelenleg a harmada nem villamosított, de 

2015 végéig ez már csak az átfogó hálózati vasútvonalak negyedére lesz igaz, ugyanis a 

87 km-es Mosonszolnok-Porpác és a 49 km-es Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal 

villamosítása befejeződik, ezzel hazánkban a Mediterrán és Orient/Kelet-Mediterrán 

folyosók között a Nyugat-Dunántúlon is lenne villamosított összeköttetés.   

3. egyéb szűk keresztmetszetek (pl. leromlott állapotú hidak, felsővezetéki és energiaellátó 

berendezések, kis szakaszon hiányzó második vágány, forgalmi kitérők, állomásvégeken 

nagyobb sebességet lehetővé tevő kitérők, egyidejű állomási vonatbejárás, központi 

forgalomirányítás (KÖFI), deltavágányok, bújtatások hiánya, illetve elavult vasúti optikai 

hálózat), melyek néha már a napi működést veszélyeztetik vagy nehezítik.  

 

Az érintett vasútvonalak szűk keresztmetszeteinek további romlása menetrendi 
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(zavarérzékenységi) szempontból kritikus. A szolgáltatási színvonal (pl. utazási idő, 

járművek állapota, utas-tájékoztatás) újabb csökkenése a kevésbé környezetbarát egyéni 

közlekedés felé terelheti a még vonattal közlekedőket, melynek összközlekedésen belüli 

aránya 2011-ben – az EU-n belüli egyik legmagasabb érték – 9,9% volt. Magyarországon a 

MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. végez vasúti személyszállítást, melyekkel a Magyar 

Állam az 1370/2007 EU rendelettel összhangban személyszállítási közszolgáltatási 

szerződést kötött, mely 2023-ig került meghosszabbításra. Utóbbit az országspecifikus 

ajánlások (CSR) a verseny korlátozása miatt kritizálták. 2012-ben a magyarországi vasúti 

személyszállítás működtetése a közlekedési stratégia szerint 232 milliárd Ft-ba került, ennek 

alig negyede származott jegy és egyéb piaci bevételekből, a fennmaradó 78%-ot az állam 

fedezte személyszállítási költségtérítés, illetve szociálpolitikai menetdíj támogatás 

formájában. Az államnak a megrendelt közszolgáltatásokat (pályaműködtetés, helyközi 

személyszállítási közszolgáltatás) az EU szabályozás alapján ki kell fizetnie, ezért a MÁV 

eladósodása csökken. Az országspecifikus ajánlásokkal összhangban 2013 májusától 

bevezetésre került a gyorsvonati pótjegy, amit a 2014-es CSR nem tekintett tarifareformnak.  

 

A hazai vasúthálózat pénzügyi fenntarthatóságát 2011-től a Magyar Állam MÁV Zrt-vel és a 

GYSEV Zrt-vel kötött pályaműködtetési szerződések biztosítják. A MÁV Zrt. és a GYSEV 

Zrt. várhatóan a jövőben sem tudja csak az infrastruktúra-használati díjbevételekből fedezni 

a viszonylag alacsony műszaki szintet biztosító, a közlekedési stratégia szerint 171 milliárd 

Ft/év vasúti pályaműködési ráfordítást, melynek 2012-ben 13%-a származott az 

árufuvarozóktól, 46%-a az állami tulajdonú személyfuvarozóktól, a fennmaradó 41%-a pedig 

állami költségtérítésből. A 2014-es országspecifikus ajánlások kiemelik, hogy Magyarország 

„A működési költségek csökkentése és a bevételek növelése révén biztosítsa az állami 

tulajdonú vállalatok pénzügyi fenntarthatóságát a közlekedési ágazatban.” 

 

TEN-T közúthálózat 

A 31,7 ezer km-es országos közúthálózatból 1144 km a TEN-T 2030-ig megvalósítandó 

törzshálózatának része. Utóbbiból 132 km (M0 északnyugati, M2, M3 határ közeli része) 

kiépítése még nem kezdődött meg, szükséges továbbá a közúthálózaton a szűk 

keresztmetszetek felszámolása, egyes meglévő szakaszokon (pl. M15, M70) pedig 

közlekedésbiztonsági és forgalmi okokból újabb sávok építése szükséges. Az intelligens 

közlekedési rendszereknek (ITS) a közúti közlekedés területén történő kiépítése is 

fejlesztéseket igényel még (pl. utazási, forgalmi információs szolgáltatások, 

közlekedésmenedzsment).  

 

A TEN-T átfogó közúthálózat magyarországi része közel 1300 km, melynek többsége (pl. 

M4-M35, M30, M86) még nem valósult meg, ami nehezíti az országhatárok elérését. A 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia által kiemelt hasznosságúnak tartott 

átfogó TEN-T hálózati beruházások megvalósítása hazánk sugaras szerkezetű közúti 

főhálózatát oldhatnák, hozzájárulhatnának a határon túli kapcsolatok megerősítéséhez és a 
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beruházások ösztönzéséhez (pl. megyei jogú városok bekötése). Emellett a TEN-T hálózat 

közúti elérése is problémás, különösen az országos átlagnál kevésbé fejlett megyékben lévő 

nagyobb településekről.  

 

A hazai gyorsforgalmi és főutak forgalma alapján a szűk keresztmetszetek, torlódások 

leginkább a nagyobb városok belső és környékén lévő úthálózatokon, szezonban a turisztikai 

attrakciókhoz vezető utakon, a Közép-Magyarországi Régióban lévő gyorsforgalmi, 

valamint a főutak Budapest közeli szakaszain vannak, melynek egyik oka a sugaras, főváros-

centrikus TEN-T utak jelentős fejlesztése.  

 

A közlekedési stratégia szerint az országos közúthálózaton az elmaradt felújítások elvégzése 

után kb. 115 milliárd Ft/év lenne szükséges az állapotok fenntartásához. 2012 végéig az erre 

fordítható időarányos útdíj-bevételből kevesebb, mint 50 milliárd Ft bevétel származott. 

Ennek a pénzügyi fenntarthatatlanságnak a 2013. július 1-től a 3,5 tonna feletti járművekre, 

6,5 ezer km-es gyorsforgalmi és főúthálózaton bevezetett megtett úttal arányos elektronikus 

díjrendszer vethet véget feltéve, hogy a Széll Kálmán Terv 2.0 által tervezett 150 milliárd 

Ft/év többletbevétel többsége felújítási célra lesz fordítható. A 2014-es CSR szerint az 

útdíjrendszer nem ösztönöz kellően a járműállomány megújítására. 

 

TEN-T vízi és légi hálózat, kikötők, repülőterek 

A TEN-T hálózat részét képző Duna hajózhatóságának javítására az országspecifikus 

ajánlások is felhívták a figyelmet. A hazai Duna szakaszon mértékadó hajózási kisvíz-szintél 

49 gázló és hajóút szűkület található, 2/3-uk a Szobtól délre eső szakaszon.  A Duna 

hajózhatóságának javítását nehezíti az, hogy a folyó végig NATURA2000-es terület, a 

szlovák-magyar szakaszt a lezáratlan bős-nagymarosi konfliktus is terheli. A hosszú távú 

fenntarthatóság miatt hazánk átfogó rendszerben tekint az árvízvédelmi, természetvédelmi, 

vízügyi és hajózhatósági kérdésekre. Hazánkban 2 törzs-, és 6 átfogó hálózati kikötő 

található, újra nincs szükség, a meglévők szolgáltatási színvonalát kellene a tényleges 

gazdasági, piaci igények alapján költséghatékonyan növelni. A hazai Duna szakaszon 2011 

szeptemberétől bevezetésre került az automatikus hajóazonosító és nyomon követő rendszer 

(AIS) működtetési és használati kötelezettsége. A hazai hajópark részben a múlt század 50-

70-es, részben a 80-90-es évek színvonalát képviseli, főgépeinek energiahatékonysága rossz.  

 

A 2005-ben privatizált, TEN-T törzshálózati Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

utasforgalma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a MALÉV 2012-es 

megszűnése ellenére is csak 4,7%-kal csökkent az előző évi 8,9 millió fős csúcsról. A TEN-

T átfogó hálózatba a debreceni és a sármelléki repülőtér tartozik, bár a működtetés pénzügyi 

fenntarthatóságához szükséges 100-200 ezer utas/év forgalmat sem érik el. A repülőterek 

fejlesztését a közlekedési stratégia a kis hasznosságú fejlesztések közé sorolja, de 

működtetésüket könnyíthetné a távoli toronyirányítási képesség kiépítése. Az utóbbihoz 

hasonló fejlesztések megvalósítására a CEF nyújt lehetőséget. 2013. februártól üzemel a 13 
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milliárd Ft-ból épített HungaroControl csúcstechnológiás légiirányító (ANS III) központja, 

mely alkalmas lesz az egységes európai égbolt részét képző közép-európai légtérblokk (FAB 

CE) megfelelő kiszolgálására.  

 

A TEN-T hálózaton a határok átjárhatóságát az áruforgalomnál alapvetően az EU 

(szomszédaink közül Szerbia és Ukrajna nem tagja a vámuniónak), a személyforgalomnál 

pedig a schengeni övezeti tagsági (a szomszédos Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna 

nem tag) kötelezettségek határozzák meg. A határátkelést tovább lassítja:  

 az elöregedett vagonok állapotának ellenőrzésére, a mozdonycserére fordított idő és az 

ETCS hiánya, amelyek miatt akár fél napot is állhatnak a tehervonatok.  

 a schengeni belső határokon a korábbi átkelőhelyek akadálymentesítésének hiánya. (pl. 

korábbi épületek, lassító elemek)  

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. júliusi vám gap elemzésében feltárt hiányosságok, 

különösen az EU külső határokon a közúti és vasúti röntgenek, testszkennerek hiánya. 

 

1.1.1.2. Fenntartható városi-elővárosi közlekedés  

A KSH adatai szerint 2013-ban Magyarország lakosságának 70%-a lakott városokban, 

melyekből az 1,7 milliós Budapest mellett 8 település érte el az EU szinten is nagyvárosnak 

tekinthető 100 ezer fős lakosságszámot. A helyi közösségi közlekedési utasok száma 

Magyarországon a folyamatos csökkenés ellenére 2013-ban még mindig meghaladta a 2 

milliárd főt, amiből 54,9% autóbusszal, 21,7% villamossal, 15,3% metróval, földalattival, 

4,5% trolibusszal és 3,6% HÉV-vel utazott.  

 

Helyi közösségi közlekedés közel 100 településen van hazánkban, melyet zömében a 

VOLÁN társaságok látnak el, de egyes városokban (pl. Budapest, Debrecen, Szeged, 

Miskolc, Pécs, Kaposvár) erre a célra külön vállalatot hoztak létre. A 1370/2007 EU 

rendelettel összhangban kialakított helyi közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések 

a működés finanszírozását kiszámíthatóbbá tették. A helyi közösségi közlekedés a 

közlekedési stratégia szerint 190 milliárd Ft/év működtetési ráfordítását az utasoktól 

származó bevételek önmagukban nem képesek finanszírozni, azokhoz az önkormányzati 

mellett egyes esetekben még állami hozzájárulás is szükséges.  

 

A helyi közösségi közlekedés fontos problémája az elöregedett és környezetszennyező (pl. 

szállópor, nitrogén-oxidok kibocsátás) járműpark. A helyi közösségi közlekedésben részt 

vevő közel 3000 busz átlagéletkora 15 év, az elővárosi közlekedést is kiszolgáló helyközieké 

ennél valamivel alacsonyabb. A Budapesti Közlekedési Központ ezért a közszolgáltatási 

szerződés keretében piaci szereplőktől autóbusszal végzett szolgáltatást rendelt meg, mellyel 

2013-ban 159, 2014-ben pedig 167 új busz került a fővárosi és elővárosi forgalomba, 

Miskolc 2014-ben 75 CNG-s buszt kíván beszerezni a Zöld Beruházási Rendszer 

támogatásával. A kötöttpályás járművek átlagéletkora a buszokénál is nagyobb, melyet csak 

részben csökkentettek az új beszerzések (pl. villamos és trolibusz). A helyi légszennyezők 
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kisebb emissziója (pl. szálló por, nitrogén-oxidok) és az alacsonyabb zajkibocsátás ellenére 

az új járművek fajlagos üzemeltetési ráfordításai nagyobbak, mint a régieké a drágább 

alkatrészek, a 10-20%-kal magasabb üzemanyag-fogyasztás (pl. klímaberendezés 

energiaigénye) és az alacsonypadlós kialakítás miatti kisebb utastér következményeként. A 

magasabb üzemanyag-fogyasztás magasabb szén-dioxid kibocsátást és alacsonyabb energia-

hatékonyságot jelent, ami az Európa 2020 közlekedési célkitűzéseinek a magasabb 

működtetési költségek révén megnövekedett költségtérítési igény pedig a Bizottság 2014-es 

CSR ajánlásának mond ellent. Megoldásként a használt járművek beszerzése is felmerülhet, 

amit több jó példa is bizonyít (pl. Van Hool buszok, hannoveri villamosok), mivel ezzel az új 

árának harmadába-negyedébe kerülő, a régieknél jobb szolgáltatási színvonalú járművek 

állíthatók forgalomba, igaz ezek csak ideiglenesen kezelik a problémákat.   

 

Az intelligens közlekedési rendszerek, a korszerű utastájékoztatás csak kis részben tekinthető 

megvalósultnak, bár kedvező folyamatok már elindultak. Budapesten kiépült a 

Forgalomirányítási és Utastájékoztatási (FUTÁR) rendszer, mely 2295 járművön és 263 

megállóhelyen növeli a szolgáltatási színvonalat, a közel 27 milliárd Ft-ba kerülő e-

jegyrendszer pedig EBRD hitelből valósulhat meg. Az e-jegyrendszer egységes platformját a 

parkolási szolgáltatásokhoz hasonlóan a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi 

CC. sarkalatos törvény, valamint a 123/2014 (IV.10.) Kormányrendelet határozza meg. Az e-

jegyrendszerek bevezetéséig a CSR bevétel-növelési elvárásával összhangban egyre több 

helyen alkalmazzák a buszokra az elsőajtós felszállást. (pl. Budapesten közel 130 nappali 

járaton) A 2007-2013-as regionális operatív programok keretében vidéki városokban is 

valósultak meg utastájékoztatási projektek. (pl. Miskolc, Debrecen, Győr)  

 

A helyi közösségi közlekedés biztosítása a szubszidiaritás elve és az önkormányzati törvény 

alapján az adott önkormányzat feladata. A 2007-2013-as Közlekedés Operatív Program 

(KözOP) 5. prioritásából több mint kéttucat hazai város igényelt támogatást a helyi 

közlekedésfejlesztéseinek tanulmányozására. A főváros a „Budapest 21” keretében 844-1324 

milliárd Ft, a vidéki városok összesen 313 milliárd Ft fejlesztési igényű megvalósíthatósági 

tanulmányt készítettek, többségük azonban az Európai Bizottság által a városi 

közlekedésfejlesztések EU támogatásához elvárt fenntartható városi mobilitási tervvel 

(SUMP) egyelőre nem rendelkezik. A megvalósítási döntés esetén a további előkészítés (pl. 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) mellett egyes esetekben a szabályozást és az 

üzleti modellt (pl. A települések belterületét kiszolgáló villamosok és a városhatárokon 

kívüli hagyományos vasutak átszállásmentes utazást lehetővé tevő összekapcsolása, azaz a 

tram-train figyelembevétele az országos vasúti szabályzatban, a buszhoz képest fajlagosan 

2,2-szeres üzemeltetési költségek megosztása) is ki kellene még dolgozni. 

  

1.1.1.3. Hazai közlekedés helyzete az Európa 2020 közlekedési célkitűzéseinek függvényében 

Magyarország EU csatlakozásától a közúti áruszállítás részesedése a nemzetközi 

korlátozások eltűnése (pl. fuvarozási engedélyek, vámhatárok) miatt nőtt, a közösségi 
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közlekedésé pedig enyhén csökkent, de még ennek ellenére is hazánkban 2011-ben a(z) az 

EUROSTAT adatai szerint:  

 személyszállításból a közösségi közlekedés 33,9%-kal részesedett, míg az EU-ban csak 

17,4%-kal. Az EU-ban az egyik legkedvezőbb közlekedési munkamegosztás hátterében 

hazánk viszonylag alacsony motorizációs értéke (2011-ben Magyarországon 299, az EU-

27-ben 483 személyautó jutott ezer főre), és a vásárlóerő-paritáson számított magas 

egyéni közlekedési üzemeltetési költségek (pl. üzemanyagár) is fontos szerepet 

játszanak.  

 áruszállításban a vasúti, vízi úti és csővezetékes szállítás aránya 32,4%, míg az EU-ban 

28,2% volt. 

 

A közlekedési teljesítmény és munkamegosztás változása a „szektor” üvegházhatást okozó 

gázkibocsátásán is látszik, melynek 1995-től növekvő tendenciája a 2008-as gazdasági-

pénzügyi válság óta csökkenésbe váltott. Ez a kedvező tendencia a nagyobb gazdasági 

növekedés megindulásakor megváltozhat. A magyarországi közlekedés üvegházhatású 

gázkibocsátása (ÜHG) a 2005-ös referenciaévhez képest az EUROSTAT adatai szerint 

2011-re 6,7%-kal csökkent, azaz az Európa 2020-ban vállalt legfeljebb 10%-os növekedést 

engedő korlát alatt marad. A 2008-as EUROSTAT értékek szerint a hazai közlekedési szén-

dioxid kibocsátás 93,1%-ban a közúti forgalomhoz, 5,5%-ban a légiközlekedéshez, 1,4%-a a 

vasúthoz volt köthető, amit az EU ún. tank-to-wheel módszertana is befolyásolt. Ez csak a 

jármű „tankjától” a „kerék”-en történő mozgás létrehozásig tartó kibocsátásokat veszi 

figyelembe, ami alapján egy villanymozdony közlekedési szempontból zéró kibocsátású attól 

függetlenül, hogy hő- vagy atomerőmű által termelt villamos energiát használ-e. Ezen 

hatások figyelembevételével tényleges kibocsátás a jelenleginél 10-12%-kal magasabb lenne.  

Az EU ÜHG kibocsátási átlagának megoszlása (közút: 70,9%, hajózás 15,9%, 

légiközlekedés 12,5% és vasút 0,6%) azért tér el a magyar adatoktól, mert hazánk 

tengerparttal, így tengeri hajózással sem rendelkezik. 

 

A közlekedési ÜHG-kibocsátás a szektor kőolajfüggőségének és elöregedett 

járműállományának köszönhető. Magyarországon 2009-ben a közlekedés 192 Petajoule 

energiafelhasználása 97%-ban kőolajból származott, melynek 86%-a volt import. Az 

agroüzemanyagok (bioetanol, biodízel) aránya 2011-ben az összes hazai közlekedési 

energiafelhasználáson belül 4,5% volt. Az Európa 2020-ban szereplő 10%-os közlekedési 

megújuló energia arányt hazánk a Nemzeti Energiastratégia alapján döntően bioetanol és -

dízel hagyományos üzemanyagba keverésével, illetve biogáz felhasználással kívánja elérni, 

ami IKOP szinten nem igényel beavatkozást. Az európai hálózatok szuperhálózatokká 

alakítását lehetővé tevő alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának (pl. elektromos 

mobilitás) 2014/94/EU irányelv a kiépítendő elektromos töltőpontok számát az ilyen 

járművek mennyiségéhez köti. Magyarországon a regisztrációs adómentesség ellenére is 

drága elektromos meghajtású személygépjárműből alig 200 van csak, az elektromos üzemű 

buszok elterjedését pedig a hagyományos üzemanyagot használó társaikhoz képest 2-3-
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szoros ár, és az élettartam alatt többszöri akkumulátorcsere nehezíti. A közlekedési stratégia 

Közlekedési energiahatékonysági cselekvési terve (Kehcst.) szerint Magyarországon 2025 

körül lesz az elektromos személygépjárművek ára versenyképes a hagyományosokkal, 

tömeges elterjedésükhöz az elektromos hálózat jelentős fejlesztése is szükséges.  

 

Magyarországon a közlekedési balesetek és személyi sérülések közel 99%-a, a halálesetek 

mintegy 90%-a a közúti közlekedéshez köthető, melyek a sebesség nem megfelelő 

alkalmazása, az elsőbbség meg nem adása, a szabálytalan irányváltás, haladás, kanyarodás, a 

figyelmetlenség és a gondatlanság miatt következtek be. A fejlesztéseknek és 

szabályozásnak (pl. zéró tolerancia, tulajdonosi felelősség) köszönhetően 2006-tól a közúti 

balesetek halálos áldozatainak száma ugyan jelentős mértékben csökkent, de 2013-ban 

Magyarországon az EUROSTAT adatai szerint 591 fő halt meg közúti balesetben, ami 

elmarad az Európa 2020-ban megfogalmazott 1 millió lakosra jutó 33,8 halálos áldozat 

céltól.  

 

Magyarországon több olyan rendezvény van, amely a közlekedési igények mérséklését, az 

ésszerű módválasztást, a környezettudatos és biztonságos közlekedési magatartásformák 

elterjesztését segíti. Az Európai Autómentes Nap és Mobilitási Hét, a Kerékpárosbarát 

munkahely és település mozgalom, a Bringázz a munkába, a KRESZ-Suli, rajzpályázatok, 

Látni és látszani (közlekedésbiztonsági) kampány igazolják, hogy számos szervezet tartja 

fontosnak az emberek tájékoztatását és pozitív irányú befolyásolását kampányok, akciók 

révén. A közlekedési szemléletformálást segítő rendezvények egyik lényeges hatása a 

klímavédelmet és energiahatékonyság növelést segítő, de költséges intézkedések társadalmi 

elfogadásának támogatása. A másik fontos elem az, hogy a rendezvények és pályázatok 

fontos üzeneteket továbbítnak a fiatalokhoz, akiknek az értékrendjét, magatartásformáit még 

jobban befolyásolni lehet. Mindezek ellenére a lakosság csak csekély mértékben van 

tisztában a közlekedés környezeti (pl. levegő- és zajszennyezési), pénzügyi (pl. 

személygépkocsi működtetése mekkora kiadásokkal jár) és közlekedésbiztonsági (pl. 

alkohol, fáradtság) hatásaival.  

 

A lakosság anyagi körülményei miatt lassan cserélődő személygépkocsi állomány mellett is 

van lehetőség az energiahatékonyság növelésre, például az üzemanyag-takarékos vezetési 

képzéssel vagy a teleautó rendszer ösztönzésével. Az igen költséghatékony képzéssel akár 8-

10%-os üzemanyag-megtakarítás is elérhető, ami a Kehcst. elemzése szerint az egyik 

legköltség-hatékonyabb energiahatékonysági beavatkozás.  

 

1.1.1.4 A közlekedési stratégia és az IKOP hozzájárulása az Európa 2020-hoz    

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program stratégiai alapját az 1486/2014. (VIII.28) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

jelenti. A közlekedési stratégia helyzetelemzésének ismertetése után a jelen alfejezetben a 

megújult magyar közlekedéspolitika Európa 2020-hoz való hozzájárulását ismertetjük a 
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célok és a beavatkozások szempontjából.  

 

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritása közül a közlekedési 

stratégia és rajta keresztül az IKOP a „Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, 

környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság” megnevezésű prioritással áll közvetlen 

kapcsolatban. A közlekedés az Európa 2020 fenntartható növekedéshez kötődő “Erőforrás-

hatékony Európa” kiemelt kezdeményezéséhez kapcsolódik leginkább. 

 

A célok szempontjából a közlekedési stratégia fő célkitűzései Európa 2020-hoz történő 

kapcsolódása a következő: 

1. A közlekedési stratégia erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése elsősorban a 

gyalogos, kerékpáros és megfelelő haszon-költség arányok esetében a vasúti és a vízi 

szállítás térnyerését célozza, amely közvetlenül támogatja az Európa 2020 „Fenntartható 

növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság” 

prioritását, és az energiahatékonyság növelését.  

2. A közlekedési stratégia társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítás erősítése a 

közösségi közlekedés fejlesztését és előnyben részesítését célozza meg. A közösségi 

közlekedés méretgazdaságosságával elősegíti az Európa 2020 közlekedési 

energiahatékonyság növelési, és ezzel együtt a szén-dioxid kibocsátás-mérséklési 

célkitűzéseit.  

3. A közlekedési stratégia szállítási szolgáltatások javítása célja a gazdaság szereplői 

számára kedvezőbb eljutási lehetőségeket biztosítva hozzájárul: 

a. az ipar versenyképességének növeléséhez, mely az Európa 2020 iparpolitikai 

kezdeményezésének célja.  

b. a helyi és regionális különbségek csökkentéséhez, amely az Európa 2020 

szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem kezdeményezésének célja 

4. A közlekedési stratégia fizikai rendszerelemek  javítása cél a közlekedési infrastruktúra 

annak transzeurópai (TEN-T), regionális és helyi elemei hatékonyságának és 

fenntarthatóságának növelését célozza. Emellett hozzájárul az európai digitális 

menetrend keretében az intelligens közlekedési rendszerek kiépítéséhez (pl. ETCS, 

közúti közlekedésbiztonsággal, forgalomirányítással kapcsolatos ITS, közúti forgalmi és 

utazási adatok optimális felhasználása).   

 

A közlekedési stratégia a fenti célok alapján összesen 39 féle beavatkozási lehetőséget 

vizsgált, melyeket a társadalmi hasznosság és a megvalósíthatósági kockázat szintjei alapján 

négy kategóriába sorolt: 

I. A közlekedési stratégia elsődleges megvalósítású 15 beavatkozása a két legnagyobb 

hasznossági és a két legkevésbé kockázatos megvalósíthatóságú eszközöket takarja. 

Ezek közül az IKOP az alábbiakat tervezi támogatni: 

o a menedzsment eszközök megvalósítását, amelyben beletartoznak az egyes 

szabályozási eszközök vizsgálata (pl. közúti hatóságié, vasúti műszaki), az e-
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jegyrendszer 

o a közlekedésbiztonsági beavatkozásokat a nagyvárosokban, a vasúthálózaton 

és a TEN-T közutakon, 

o a személyszállító vasúti jármű- és autóbuszcsere (csak a helyi közlekedésű 

buszoké, mivel a 2016-os liberalizáció miatt a helyközi autóbuszok 

beszerzéséhez nem adható EU támogatás) programot 

o a vasúti csomópont és állomásfejlesztést,  

o a hiányzó TEN-T törzshálózati elemek kiépítését.   

A többi elsődleges megvalósítású fejlesztési eszköz más EU támogatások (pl. 

kerékpáros fejlesztések, városi áruszállítás elősegítése a gazdaságfejlesztési és területi 

operatív programokban) vagy hazai forrás segítségével valósulhat meg.  

II. A közlekedési stratégia javasolt megvalósítású fejlesztési eszközeinek csoportjába 

14 féle beavatkozás tartozik. Ezek közül az IKOP tervezi támogatni: 

o a vasúti szűkkeresztmetszetek felszámolását a TEN-T, valamint az országos 

vasúti hálózaton 

o a nagyvárosok elővárosi vasúti forgalmának fejlesztését 

o a személyszállítási intermodális infrastruktúra fejlesztését 

o a kötöttpályás rendszerek integrálását   

o a hiányzó TEN-T átfogó hálózati közutak fejlesztését 

o a meglévő gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztését, beleértve az 

országhatárok és megyeközpontok gyorsforgalmi úton történő elérését 

A többi javasolt megvalósítású fejlesztési eszköz más EU-s források (pl. a vasúti 

hálózati elemek teljeskörű korridorfejlesztése az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközből) vagy hazai forrás segítségével valósulhat meg. 

III. A közlekedési stratégia előkészítésű igényű fejlesztési eszközei azt jelentik, hogy 

ezek továbbtervezése során jelentősebb kockázatok (pl. környezetvédelmi) 

merülhetnek fel. Az IKOP ezeknél elsősorban a meglévő tervek további kidolgozását 

tervezi támogatni, amelyek segítségével az adott fejlesztési eszközbe tartozó 

projektek az előző két kategóriába léphetnek előre vagy megvalósításuk végleg 

elutasításra kerül.  

IV. A közlekedési stratégia távlati lehetőségek közé sorolt beavatkozásait az IKOP-ból 

még előkészítési szinten sem tervezzük támogatni, mivel azokat a stratégia csak 2020 

után, gyakorlatilag inkább 2030 után javasolja megvalósítani.   

 

Az Európa 2020 közlekedési céljai közül az IKOP: 

 Az energiahatékonyság növelését és az ezzel szorosan korreláló szén-dioxid kibocsátás 

növekedésének korlátozását a közösségi közlekedés- és vasútfejlesztésekkel, valamint 

kapcsolódó szemléletformálással segíti. 

 A közúti közlekedési balesetekben elhunytak számának csökkentéséhez a közúti 

beavatkozások, szemléletformálás és közlekedési kultúra javítása járul hozzá.  

 A megújuló üzemanyagok célhoz az IKOP közvetlenül nem járul hozzá, mivel a 10%-os 
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közlekedési megújuló arányt hazánk a Nemzeti Energiastratégia alapján döntően a 

hagyományos üzemanyagba történő bekeveréssel kívánja elérni. 

 

Az IKOP azért az 1303/2013/EU rendelet 7. „Fenntartható közlekedés és a fő infrastruktúra 

hálózatokon a szűk keresztmetszetek eltávolítása” tematikus célját alkalmazza, mivel egy 

közlekedésfejlesztési operatív program alapvetően azt támogatja. A közlekedési beruházások 

további, például a 4. „Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás” 

tematikus célkitűzéshez is hozzájárulnak. Ehhez a kapcsolódás csak közvetetten és nehezen 

mutatható ki, ráadásul ezt az EU közlekedési CO2-kibocsátással kapcsolatos tank-to-wheel 

módszertana is torzítja, ugyanis az eredetileg is elektromos energiát használó közlekedési 

kapcsolat fejlesztése (pl. energiahatékonyság-javítása) esetén legfeljebb a gépkocsiról a 

közösségi közlekedésre átszállás (modal shift) révén lehet szén-dioxid kibocsátás-

csökkentést elérni. Az IKOP közlekedési ágazati és nem egyéb (pl. foglalkoztatási) főcélú 

operatív program, ezért más tematikus célkitűzéseket nem választottunk ki. (pl. a 8. 

„Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint munkavállalói mobilitás” tematikus célt 

ezért nem alkalmaztuk)   

 

Az IKOP beruházási prioritásainak (7b, 7c, 7i, 7ii) kiválasztását az alábbiak indokolták: 

 az Európai Bizottság pozíciós papírjában is hangsúlyozott EU-s kötelezettségek (pl. 

TEN-T törzshálózat fejlesztése, regionális mobilitás fokozása, fenntartható városi 

mobilitási rendszerek fejlesztése)  

 az EU 2011-es közlekedéspolitikai fehér könyvének, illetve az arra épülő Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia célkitűzései. 

 Az IKOP-ot finanszírozó Kohéziós Alap (KA) és Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERFA) által a 7. tematikus célkitűzés keretében támogatható beavatkozások (beruházási 

prioritások) köre, amelyek a TEN-T hálózaton végzett beruházásokat, vasúti, 

multimodális városi mobilitás, környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású 

közlekedési rendszerek fejlesztését, valamint a másodlagos és harmadlagos csomópontok 

TEN-T hálózathoz kapcsolását teszik csak lehetővé.  

 

1.1.2. A tematikus célkitűzések és a kapcsolódó beruházási prioritások kiválasztásának 

indokolása a partnerségi megállapodásra tekintettel, az azonosított regionális igények 

és adott esetben a nemzeti igények alapján, ideértve az EUMSZ 121. cikke (2) 

bekezdésével összhangban elfogadott országspecifikus ajánlásokban és az EUMSZ 

148. cikke (4) bekezdésével összhangban elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban 

azonosított kihívásokat, az előzetes értékelés figyelembevételével 

1. táblázat:  A tematikus célkitűzések és a beruházási prioritások kiválasztásának 

indokolása  

Kiválasztott 

tematikus 

célkitűzés 

Kiválasztott beruházási prioritás A kiválasztás indokolása 
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7. Fenntartható 

közlekedés 

támogatása és a 

szűk 

keresztmetszetek 

eltávolítása az 

alapvető 

fontosságú 

hálózati 

infrastruktúrából 

7b - a regionális mobilitás fokozása a 

másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához 

– többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő 

kapcsolásával 

 A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia által feltárt 

igények a regionális utak (pl. 

elkerülők, megyei jogú városok 

elérése) fejlesztésére 

 Az IKOP partnerségi folyamat során a 

területi szereplők ezzel kapcsolatos 

igényei  

7. Fenntartható 

közlekedés 

támogatása és a 

szűk 

keresztmetszetek 

eltávolítása az 

alapvető 

fontosságú 

hálózati 

infrastruktúrából 

  

7c - környezetbarát (többek között 

alacsony zajkibocsátású) és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális 

és helyi mobilitás előmozdítása 

érdekében” 

 

 Európa 2020 közlekedési szén-dioxid 

kibocsátási és energiahatékonysági 

céljai 

 Az Európai Bizottság 2012. október 

30-i pozíciós papírjának 

környezetbarát közlekedés és a 

fenntartható városi mobilitás 

támogatásával kapcsolatos javaslatai 

 A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia szállítási 

szolgáltatások javítása célkitűzése.  

 A szállópor csökkentéssel 

kapcsolatban az 1330/2011. (X.12.) 

Kormányhatározatban tett 

kötelezettségvállalások.  

 Az EU levegőminőségi csomagja  

7. Fenntartható 

közlekedés 

támogatása és a 

szűk 

keresztmetszetek 

eltávolítása az 

alapvető 

fontosságú 

hálózati 

infrastruktúrából 

7i - a multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a TEN-

T-be történő beruházás révén 

 Európa 2020 közlekedési szén-dioxid 

kibocsátási és energiahatékonysági 

céljai 

 Az EU közlekedéspolitikai fehér 

könyv (COM (2011) 144) 5. és 7. 

célkitűzései. 

 A TEN-T fejlesztésekre vonatkozó 

uniós iránymutatásokról szóló 

1315/2013 EU rendelet 9. cikk (2) és 

38. cikk (3)  

 Az Európai Bizottság 2012. október 

30-i pozíciós papírjának TEN-T-vel 

kapcsolatban megfogalmazott 

fejlesztési javaslatai 

 CSR ajánlása az állami tulajdonú 

közlekedési vállalatok működési 

költségeinek csökkentésére és a 

bevételeinek növelésére  

 A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia 

helyzetelemzésében a TEN-T 

közúthálózaton feltárt kiépítési 

hiányosságok, a vasúthálózat szűk 

keresztmetszetei és az azzal 

kapcsolatban fizikai rendszerelemek 
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(infrastruktúra) javítása céljainak 

megvalósítása 

7. Fenntartható 

közlekedés 

támogatása és a 

szűk 

keresztmetszetek 

eltávolítása az 

alapvető 

fontosságú 

hálózati 

infrastruktúrából 

  

 7ii - környezetbarát (többek között 

alacsony zajkibocsátású) és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális 

és helyi mobilitás előmozdítása 

érdekében” 

 

 Európa 2020 közlekedési szén-dioxid 

kibocsátási és energiahatékonysági 

céljai 

 Az Európai Bizottság 2012. október 

30-i pozíciós papírjának 

környezetbarát közlekedés és a 

fenntartható városi mobilitás 

támogatásával kapcsolatos javaslatai 

 A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia szállítási 

szolgáltatások javítása célkitűzése.  

 A szállópor csökkentéssel 

kapcsolatban az 1330/2011. (X.12.) 

Kormányhatározatban tett 

kötelezettségvállalások.  

 Az EU levegőminőségi csomagja  

 

1.2. A forráselosztás indokolása 

A Kormány döntése alapján a 2014-2020-as operatív programok forrásainak 13,31%-ával 

rendelkezik, az IKOP forrásai 81,1%-ban KA-ból és 18,9%-ban ERFA-ból állnak. Az IKOP 

összes forrása a 2007-2013-as KözOP forrásainak alig felét, az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközzel együtt is alig 4/5-ét érik el. A pénzügyi források IKOP prioritástengelyek közötti 

felosztásakor az alábbiakat vettük figyelembe: 

1. A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia középtávú, azaz 2020-ig 

megvalósításra javasolt beavatkozásainak (fejlesztési és menedzsment eszközök) 

forrásigényét. A közlekedési stratégia 2020-ra a finanszírozási korlátok figyelembevétel 

összesen 2405 milliárd Ft-nyi forrásigénnyel tervez, amely az IKOP mellett az egyéb EU-s 

támogatásokat (lásd a 8. fejezet) és hazai forrásokat (pl. buszbeszerzéshez MFB közösségi 

közlekedésfejlesztési hitelprogram, zöld beruházási rendszer) is figyelembe vesz. 

Megjegyezzük, hogy az EU 2011-es közlekedéspolitikai fehér könyvével összhangban az új 

magyar közlekedési stratégia is 2050-es időhorizontú, emiatt nem csak középtávú, hanem 

hosszú (2030-ig) és nagytávú (2050-ig) beavatkozásokkal is számol. 

2. Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során kapott javaslatokat. (pl. városi-

elővárosi, közútfejlesztési források aránya) 

3. A magyar társfinanszírozás arányát a Közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendelet 

(CPR) 120. cikk (3) a) és b) pontjai alapján 15%-ra terveztük.  

4. A partnerségi megállapodás alapján a 2014-2020-as operatív programokban a technikai 

segítségnyújtás prioritás hiányát.  

5. A 2007-2013-as Közlekedés Operatív Programból elindított és 2015 végéig, azaz az előző 

programozási időszak végéig műszakilag be nem fejeződő ún. szakaszolt közlekedési 

projektek forrásigényét, melyet IKOP finanszírozás hiányában a nemzeti költségvetésnek 

kell fedeznie.  
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6. Az IKOP nem tervez alkalmazni a CPR 70. cikk 2. pontja szerinti ún. „programterületen 

kívüli támogatás”-t. A Partnerségi megállapodás készítésekor döntés született arról, hogy 

Magyarország nem veszi igénybe a CPR 93. cikk 2. pontjában lévő, régiókategóriák közti 

forrásátcsoportosítást.  

7. Pénzügyi eszközöket az IKOP csak 

a) korlátozottan tervez alkalmazni, a hazai közlekedési cégek (pl. MÁV Zrt., BKV 

Zrt.) jelentős eladósodottsága, és az államháztartási szempontból sikertelen köz- 

és magánszféra együttműködésében (PPP) megvalósult infrastruktúrafejlesztések 

miatt. A TEN-T hálózat egyes PPP konstrukcióban kiépült magyarországi 

szakaszai (pl. M5, M6 autópályák) után 2030-ig 100-120 milliárd Ft/év kiadás 

keletkezik a költségvetésben. 

b) A Pricewaterhouse Coopers (PwC) és a Forrás Unió Kft. által 2014 áprilisában 

készített „Közlekedési Alap létrehozása” előzetes értékelésben a 2014-2020 

időszakban javasolt beavatkozásokra (pl. intermodális személyszállítási 

csomópont) tervezi alkalmazni.  

  

Az IKOP forráselosztásánál elsődleges szempont volt az EU kötelezettségek (különösen TEN-

T) teljesítése, illetve az erőforrás-hatékony közlekedési módok (pl. kötöttpályás) fejlesztésének 

priorizálása. Valamennyi prioritás tartalmaz projekt-előkészítést, horizontális szempontként 

közlekedésbiztonságot és a – lehetőleg az egymással való összekapcsolás (ITS interoperabilitási 

platform) lehetőségét is biztosító - intelligens közlekedési rendszerek fejlesztését, energia-

hatékonyságot és –takarékosságot. 

 

A tervek alapján az Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) együttes támogatásainak:  

 közel 2/3-a megy vasúti és vízi közlekedésfejlesztésekre,  

 legalább felét a városi-elővárosi közlekedésfejlesztések kapják, mivel az IKOP 3. 

prioritástengelye mellett az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz szinte valamennyi 

„nemzeti borítékra” tervezett projektje ilyen célt szolgál.   

 a közútfejlesztésére összesen a források 29%-a jutna csak. Összehasonlításképpen a KözOP-

on belül a közútfejlesztések aránya még 42% volt.  
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2. táblázat:  Az operatív program beruházási stratégiájának áttekintése 

Prioritási 

tengely 
Alap 

Uniós 

támogatás 

(EUR) 

Az operatív 

programhoz 

nyújtott 

összes uniós 

támogatás 

részaránya 

Tematikus célkitűzés / 

Beruházási prioritás / Egyedi célkitűzés 

Közös és program-

specifikus 

eredménymutatók, 

amelyekre célértéket 

határoztak meg 

1. Nemzetközi 

(TEN-T) közúti 

elérhetőség 

javítása 

KA 863 122 401 25,91% 

7.Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából 

7i - „a multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás révén” 

1.1. Az országhatárok elérésének javítása a magyarországi TEN-T 

úthálózaton 

P1.11 Az országhatárt 

elérő gyorsforgalmi 

vagy emelt szintű 

utak száma 

2. Nemzetközi 

(TEN-T) vasúti 

és vízi 

elérhetőség 

javítása 

KA 1 259 035 159 37,79% 

7.Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából 

7i - „a multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás révén” 

2.1. A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése 

2.2. A dunai hajózás biztonságának javítása 

P2.1. Utazási idő a 

magyarországi TEN-

T vasúthálózaton  

P2.2. Dunai hajózási 

balesetek száma 
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3. Fenntartható 

városi 

közlekedés 

fejlesztése és 

elővárosi vasúti 

elérhetőség 

javítása 

ERFA 327 625 419 9,83%  

7. Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából 

7c - „környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és 

alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás 

előmozdítása érdekében” 

3.2. A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény 

megőrzése 

P321 A vidéki 

elővárosi vasúti és 

városi 

személyszállítási 

teljesítmény és  

P31 A városi 

közösségi közlekedés 

PM10, és NOx 

emissziója 

3. Fenntartható 

városi 

közlekedés 

fejlesztése és 

elővárosi vasúti 

elérhetőség 

javítása 

KA 578 551 389  17,36%         

7. Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából 

7ii - „környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és 

alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás 

előmozdítása érdekében” 

3.1. A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi 

közlekedési teljesítményének megőrzése 

P311 A Közép-

Magyarország Régió 

elővárosi vasúti és 

városi 

személyszállítási 

teljesítménye és  

P31 városi A 

közösségi közlekedés 

PM10, és NOx 

emissziója 
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4. TEN-T 

hálózat 

közúti 

elérhetőségé

nek javítása 

ERFA 303 473 857 9,11% 

7. Fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek 

eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrából 

7b - „a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a 

multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával” 

4.1A Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 

P411 Gyorsforgalmi 

vagy emelt szintű 

útkapcsolattal nem 

rendelkező megyei 

jogú városok száma 
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2. SZAKASZ PRIORITÁSI TENGELYEK  

2.A  A technikai segítségnyújtástól eltérő prioritási tengelyek ismertetése  

2.A.1_1 Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritási tengely  

A prioritási tengely azonosítója 1. 

A prioritási tengely címe Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag pénzügyi 

eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag uniós szinten 

létrehozott pénzügyi eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi 

fejlesztés révén történik. 
 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a szociális 

innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy 

mindkettőt szolgálja.  

 

2.A.2_1 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási 

tengely kialakításának indokolása (ahol releváns) 

Nem releváns, mivel az IKOP 1. prioritástengelye csak a 7. tematikus célkitűzésre 

vonatkozik, teljes egészében a Kohéziós Alapból finanszírozott, mely az 1303/2013/EU 

rendelet alapján a fejlett és kevésbé fejlett régiókban is felhasználható.     

2.A.3_1 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap Régiókategória A számítás alapja (összes 

elszámolható költség vagy 

elszámolható közkiadások) 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

KA  Összesen  

2.A.4_1 Beruházási prioritás  

 (A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő) 

Beruházási prioritás azonosítója 7i 

Beruházási prioritás megnevezése Multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a 

TEN-T-be történő beruházás által 

 

2.A.5_1 A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények  

Azonosító 1.1.  

Egyedi célkitűzés   Az országhatárok elérésnek javítása a magyarországi TEN-T 

úthálózaton 
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A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

Az elvárt fő eredmény az, hogy a beavatkozások eredményeként minél 

több határállomás legyen gyorsforgalmi vagy emelt szintű főúton 

elérhető.  

A prioritástengely specifikus céljai az EU Duna Régió Stratégia 

(EUSDR) 1/b prioritás területe 1. akciójának (TEN-T közúti és vasúti 

prioritási projektek megvalósítása) közúti vonatkozásait is támogatják. 

Az EUSDR a határon átnyúló infrastruktúra elemek összehangolt 

fejlesztésének támogatásával és ezzel a határon túli összeköttetések 

felgyorsításával és a tranzitfolyósok jobb kihasználásával járul hozzá a 

megvalósításához. 
 

3_1. táblázat:  Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és 

a Kohéziós Alap tekintetében) 

Egyedi célkitűzés 1.1 - Az országhatárok elérésnek javítása a magyarországi TEN-T úthálózaton 

Azono

sító 

Mutató  Mérté

kegys

ég 

Régiókat

egória 

(adott 

esetben) 

Bázisé

rték  

Bázis

év 

Cél-

érték 

(202

3)  

Adatforrá

s 

A beszámolás 

gyakorisága 

P1.11 

Az országhatárt 

elérő TEN-T 

gyorsforgalmi vagy 

emelt szintű utak 

száma 

db  5 2013 8 
Magyar 

Közút Nzrt. 
évente egyszer 

 

2.A.6_1 A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések  

2.A.6.1_1  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható 

hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok, az egyedi 

célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását 
 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás által 

A 2007-2013-as időszak talán legfontosabb közútfejlesztési tapasztalata, hogy a 

fejlesztéseket ütemezni kell, mert az építőipari kapacitás korlátos, és az egyszerre 

kivitelezésre kerülő projektek tömege a költséghatékonyságot rontja. Emellett másrészt 

a megfelelő színvonalú projektmegvalósítás biztosítására eszközöket kell biztosítani a 

párhuzamosan futó projektek megvalósításának intézményrendszeren belüli közvetlen 

nyomon követéséhez is. 

 

Az IKOP 1. prioritástengelye az 1315/2013/EU rendelet I. melléklet 6.4 részében 

meghatározott magyarországi TEN-T közúti törzs- és átfogó hálózaton vissza nem 

térítendő támogatásokkal segíti: 
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a) Az országhatárokig történő eljutáshoz, a megyeközpontok bekötéséhez 

szükséges hiányzó szakaszok gyorsforgalmi vagy főútként történő kiépítését 

elsősorban a TEN-T átfogó hálózaton, valamint azokon a törzshálózati 

szakaszokon, amelyek a CEF-ből nem finanszírozhatóak. Emellett az EU külső 

határain a határátkelés gyorsításához szükséges berendezések (pl. közúti 

röntgen, testszkennerek) beszerzését, a schengeni belső határokon pedig az 

egykori átkelőhelyek (pl. épületek, akadályozó elemek) elbontását is tervezzük 

támogatni.  

b) A torlódásoktól és a forgalmi igényektől függően a meglévő TEN-T 

közúthálózat kapacitásának bővítését, például új sáv(ok), előzési szakaszok, 

csomópontok kiépítésével, hidak bővítésével, korszerűsítésével, a forgalmi 

menedzsment rendszer fejlesztésével. Ezen intézkedések elsősorban a Budapest 

körzetében lévő TEN-T utakra (pl. M0) terjednének ki.  

c) A közúti infrastruktúra környezeti, műszaki fenntarthatóságát és ezáltal a 

jelenlegi szolgáltatási szintet növelő beavatkozásait, például tengelysúly-mérő 

állomások, burkolat-megerősítés, a lakosság életkörülményeit javító zajvédő 

falak kiépítését, a hirtelen és nagymennyiségű csapadék miatt a vízelvezető 

rendszerek korszerűsítését, a burkolatrovátkolást (grooving vágást), a 

vadbejutások és vadelütések megelőzése érdekében a védőkerítések 

korszerűsítését, a hiányzó vadátjárók, vadkivezető rámpák, vadkibúvó kapuk 

létesítését. Ezek megvalósítását a tengelysúly-mérő állomások kivételével a 

kritikus pontokra kiterjedő több-helyszínes program keretében tervezzük az 

előzetes tanulmány által kiválasztott helyszíneken.  

d) Közlekedésbiztonságot növelő beavatkozásokat például hiányzó leállósáv, 

gyűjtő-elosztó sávok építését, a fizikai elválasztás korszerűsítését (pl. üzemi 

átjárók korszerűsítését, terelőfal építést, szalagkorlát cseréjét), rosszul belátható 

vagy kedvezőtlen geometriájú csomópontok átépítést, körforgalmak kialakítását, 

energiaelnyelők telepítését. Emellett támogatható a láthatóságot javító 

közvilágítás kiépítése, a pihenőhelyeken a tehergépjárművek parkolási 

lehetőségeinek bővítése és biztonságának növelése, valamint a járművezetők 

tájékoztatását növelő elemek. (pl. változtatható jelzésképű táblák, meteorológiai 

állomások, térfigyelő kamerák telepítése). Támogatni tervezzük még további fix 

és változtatható helyű komplex közúti ellenőrzési pontok (KKEP) terveinek 

elkészítését, beszerzését, telepítését, a meglévő KKEP-k kiegészítő fejlesztését, 

az előbbiekhez adatkommunikációs hálózat fejlesztését. Ennek megvalósítását a 

KözOP-hoz hasonló (több helyszínes) közlekedés-biztonsági program keretében 

tervezzük. Az ehhez hasonló intelligens közlekedési rendszer (ITS) 

beavatkozásokat a közeljövőben elkészülő ITS stratégia alapján tervezzük 

koordinálni.  

e) A TEN-T közúthálózat fejlesztési projektjeinek (beleértve az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközből kivitelezésre tervezetteket is) előkészítését (pl. 

engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, területszerzés), a korábbi fejlesztések 
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érékelését.  

f) Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA), a kapcsolódó 

közlekedési/forgalmi adatgyűjtések fejlesztését, és a közlekedési stratégia 

forgalmi és hatás modell megújítását, a projektértékeléssel összhangban az 

alkalmazhatóság feltételeinek kiszélesítése.  

g) Közúti hatósági szabályozáshoz kapcsolódó eszközök vizsgálatát (pl. műszaki 

szabályok)  

h) A KözOP TEN-T közúti hálózatba tartozó szakaszolt projektjeinek IKOP-ot 

terhelő részét.  

i) A fenti projektek megvalósításának nyomon követését célzó intézményi 

fejlesztéseket, kompetencia-bevonási lehetőségeket.  

Az IKOP 1. prioritástengelyének lehetséges kedvezményezettjei például a NIF Zrt., a 

Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti 

Közlekedési Hatóság, illetve a meglévő szakaszok esetében a Magyar Közút Nzrt, a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint előbbiek esetleges jogutódai.  
 

2.A.6.2_1  A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

 Beruházási 

prioritás 

7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás által 

Az IKOP 1. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei 

van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a) A 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia legalább nagy társadalmi hasznosságú 

(társadalmi költség/haszon (BCR) mutatóval meghatározott) fejlesztési eszközei 

közé tartozzon. A közlekedési stratégia által kiemelt hasznosságúnak ítélt 

beavatkozások közé sorolható projektek előnyt élveznek a nagy 

hasznosságúakkal szemben. Azonos beavatkozási kategórián belül a közúti 

projektek rangsorát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 11. §-a (2) 

pontjában előírtak alapján kell elvégezni, amelyekből meghatározó súlyt kap a 

létesítés, a felújítás, az üzemeltetés és a használat közvetlen társadalmi költsége, 

a települési környezetre gyakorolt hatások, valamint az elérhetőség-javulásból 

fakadó térségi gazdaságélénkítő hatás. 

b) ne az 1316/2013/EU rendelet I. mellékletében szereplő törzshálózati folyosók 

előre meghatározott szakaszainak fejlesztésére irányuljanak, ha Magyarország 

számára a CEF Kohéziós Alapból elkülönített forrásai még elérhetőek.  

c) teljesítsék az Európai Bizottság által megkövetelt „kidolgozott projektcsatorna” 

feltételeket. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a projekt pénzügyi 

életképességének igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetési 
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finanszírozhatóságának bemutatása, valamint ennek támogatási szerződésben 

történő vállaltatása. 

2. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia „elsődlegesen megvalósítandó”, „megfelelő előkészítéssel 

támogatható” vagy „előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. 

Megjegyezzük, hogy az előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel 

ennyi időt igényel, amíg a projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, 

engedélyezési majd kiviteli terv készül, ami a kivitelezés megkezdésének 

feltétele. A projekt-előkészítés során valamennyi projektnél figyelembe kell 

venni az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodás 

szükségleteit, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet.  
 

2.A.6.3_1  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a TEN-T-

be történő beruházás által 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

 

2.A.6.4_1  Nagyprojektek alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a TEN-T-be 

történő beruházás által 

A prioritástengely keretében tervezett nagyprojekteket a 12.1 fejezet tartalmazza, ahol a 

projektek a fontossági szerint követik egymást. 

Az 1. prioritási tengely specifikus célkitűzése az országhatárok elérésnek javítása a 

magyarországi TEN-T úthálózaton, amelyet az IKOP és CEF nagyprojektek a román, az 

ukrán, és a horvát határátkelőhelyekhez gyorsforgalmi út kapcsolatkiépítésével 

segíthetnek elő.  

A prioritástengely főleg nagyprojektekkel fog megvalósulni, amelyek a 12.1 fejezet 

nagyprojekt listája alapján döntően a TEN-T átfogó hálózatra fognak irányulni. 

2.A.6.5_1  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben 

régiókategóriánként 

5_1. táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók  

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA 

tekintetében) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való beruházás által 

Azonosító Mutató  Mértékegy

ség 

Alap  Régiókategória 

(ahol releváns)  

Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás 

gyakorisága 

CO13a 
Közutak: Az 
újonnan 
épített 

km KA  
237,00 NIF Zrt., Magyar 

Közút NZrt. 
évente egyszer 
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közutak 
teljes 
hossza, 
amelyből: 

TEN-T 

CO14a 

A felújított 

vagy 
korszerűsített 

TEN-T utak 

teljes hossza 

km KA  
11,00 NIF Zrt., Magyar 

Közút NZrt. 
évente egyszer 

 

2.A.7_1  Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az 1-7. célokhoz való 

hozzájárulás 

Prioritási tengely  1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

 

  

2.A.8_1  Eredményességmérési keret  

6_1. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

 (alaponként és régiókategóriánként) 

Prioritási tengely 1 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Azonosí

tó 

Mutat

ó 

típusa 

 

Mutató 

vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontos

ságú lépése  

Mérté

kegys

ég, 

adott 

esetbe

n  

Ala

p 

Régió-

kategóri

a 

2018-ra 

vonatkozó 

részcél 

Végső cél 

(2023) 

Adatforr

ás 

A mutató 

relevanciáján

ak 

ismertetése, 

adott esetben 

CO13a  

Kime

neti 

mutat

ó 

Közutak: Az 
újonnan 
épített 
közutak teljes 
hossza, 
amelyből: 
TEN-T 

km KA 

 

40,00 237,00 

NIF Zrt., 

Magyar 

Közút 

Nzrt. 

 

F11 
pénzü

gyi 

az igazoló 

hatóság 

számviteli 

rendszerébe 

bekerülő és 

a hatóság 

által igazolt 

elszámol-

ható 

ráfordítások 

teljes 

összege 

EUR KA  336 589 935 1 015 438 119 
Irányító 

Hatóság 
 

 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az IKOP 1. prioritástengely esetében a források volumene alapján a tipikus beavatkozás az új TEN-T utak építése lesz. A szakaszolt 

projektek miatt a 2018-as részcélnak nem választottunk kulcsvégrehajtási lépést.    
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2.A.9_1  Beavatkozási kategóriák  

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

Beavatkozási kategóriák  

7_1. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 
Prioritástengely 1 - nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  028. TEN-T autópályák és utak – törzshálózat (új 

építés) 
160 000 000 

KA  029. TEN-T autópályák és utak – átfogó hálózat (új 

építés) 
500 000 000 

KA  033. TEN-T korszerűsített vagy felújított út 160 000 000 

KA  044. Intelligens közlekedési rendszerek 6 000 000 

KA  121. Előkészítés, megvalósítás, monitoring és 

vizsgálat 
30 000 000 

KA  122. Értékelés és tanulmányok 7 122 401 

 

8_1. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Prioritástengely 1 - nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  01. vissza nem térítendő támogatás 863 122 401 

 

9_1. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Prioritástengely 1 - nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  07. Nem alkalmazható 863 122 401 

 

10_1. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Prioritástengely 1 - nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  07. Tárgytalan 863 122 401 

 

11_1. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA és YEI)  

Prioritástengely 1 - nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

2.A.10_1  A technikai segítségnyújtás tervezett használatának összefoglalása, ahol szükséges, a 

program menedzsmentjében és ellenőrzésében érintett hatóságok és a kedvezményezettek 

adminisztratív kapacitását erősítő intézkedések 
Prioritási tengely  1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 
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2.A.1_2 Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritási tengely  

A prioritási tengely azonosítója 2. 

A prioritási tengely címe Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti 

elérhetőség javítása 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag pénzügyi 

eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag uniós szinten 

létrehozott pénzügyi eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi 

fejlesztés révén történik. 
 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a szociális 

innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy 

mindkettőt szolgálja.  

 

2.A.2_2 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási 

tengely kialakításának indokolása (ahol releváns) 

Nem releváns, mivel az IKOP 2. prioritástengelye csak a 7. tematikus célkitűzésre 

vonatkozik, teljes egészében a Kohéziós Alapból finanszírozott, mely az 1303/2013/EU 

rendelet alapján a fejlett és kevésbé fejlett régiókban is felhasználható.     

2.A.3_2 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap Régiókategória A számítás alapja (összes 

elszámolható költség vagy 

elszámolható közkiadások) 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

KA  Összesen  

2.A.4_2 Beruházási prioritás  

 (A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő) 

Beruházási prioritás azonosítója 
7i 

Beruházási prioritás 
Multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás által 
 

2.A.5_2  A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények  

Azonosító 2.1. 

Egyedi célkitűzés  A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése 

A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

A nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

prioritástengely elvárt eredménye, hogy a beavatkozásokat követően a 

TEN-T hálózaton az utazási idő (pályaműködtetési szerződés alapján 

mért elvi menetidő és éves átlagos menetidő veszteség összege) 
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csökkenjen.  

 

A prioritástengely specifikus céljai továbbá az EUSDR 1/b prioritás 

területe 1. akciójának (TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek 

megvalósítása) vasúti vonatkozásait támogatják. 

Azonosító 2.2. 

Egyedi célkitűzés  A dunai hajózás biztonságának javítása 

A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

A nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

prioritástengely elvárt eredménye, hogy a beavatkozásokat követően a 

dunai hajózás biztonsága növekedjen.  

 

A prioritástengely 2. specifikus célja nevesített módon támogatja az 

EUSDR 4. akciójának (RIS) fejlesztését a TEN-T törzshálózat 

korszerűsítése keretében. Tekintettel arra, hogy a RIS regionálisan 

valósul meg, hozzájárulása maximális a hazai és a tranzitforgalom 

támogatásához. A fejlesztések az érintett hatóságok számára is 

optimálisan hasznosulnak, továbbá minimalizálják az időjárási 

szélsőségekből származó veszteségeket a vízi közlekedésben.  

3_2. táblázat:  Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és 

a Kohéziós Alap tekintetében) 

Egyedi célkitűzés 2.1 A hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése 

Azonosít

ó 

Mutató  Mértékegység Régiókateg

ória (adott 

esetben) 

Bázisérték  Bázisév Célérték (2023)  Adatfor

rás 

A 

beszámolás 

gyakorisága 

P2.1 

Utazási idő a 

magyarországi 

TEN-T 

vasúthálózaton  

óra 

fejlett, 

kevésbé 

fejlett 

37,9 2013  36,0 

MÁV 

Zrt., 

GYSE

V Zrt. 

évente 

egyszer 

Egyedi célkitűzés 2.2. A dunai hajózás biztonságának javítása 

Azonosít

ó 

Mutató  Mértékegység Régiókateg

ória (adott 

esetben) 

Bázisérték  Bázisév Célérték (2023)  Adatfor

rás 

A 

beszámolás 

gyakorisága 

P2.2 
Dunai hajózási 

balesetek száma 
darab 

fejlett, 

kevésbé 

fejlett 

72 2012 csökken 

Közlek

edés-

biztons

ági 

szervez

et 

évente 

egyszer 
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2.A.6_2  A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések  

2.A.6.1_2  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható 

hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok, az egyedi 

célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás által 

A 2007-2013-as időszak vasútfejlesztési tapasztalatai alapján: 

 költséghatékonyabb korszerűsítésekre van szükség, mivel ezzel a közlekedési 

stratégia alapján 3-4-szer hosszabb szakaszokra kiterjedően lehet a szolgáltatási 

színvonalat javítani.  

 a vasúti pályát a közlekedési stratégiában meghatározott funkcionalitásának (pl. 

nemzetközi, elővárosi személyszállítás vagy áruszállítás) megfelelően érdemes 

fejleszteni.  

 A Nemzeti Közlekedési Hatóság 160 km/h sebességű közlekedést csak ETCS 

rendszer kiépítése után engedélyez, mely egyes ilyen sebességre átépített vonalakon 

még nem történt meg, ezért ezeken a teljes sebességtartományt nem lehet 

kihasználni. 

 A fejlesztéseket ütemezni kell, mert az építőipari kapacitás korlátos, és a csúcsszerű 

terhelés a költséghatékonyságot rontja. 

 A megfelelő színvonalú projektmegvalósítás érdekében eszközöket kell biztosítani a 

projektek intézményrendszeren belüli közvetlen nyomon követéséhez is. 

 A tervezési folyamat során nagyobb figyelmet kell fordítani a fenntartási 

költségekre, a típusmegoldásokra (pl. perontetők, hidak, biztosítóberendezések) a 

tervezésbe az üzemeltetőt is célszerű bevonni és hosszabb garancia intervallumot 

érdemes vállaltatni a kivitelezőkkel. 

 

Az IKOP 2. prioritástengelye az 1315/2013/EU rendelet I. melléklet 6.2 és 6.3 részeiben 

meghatározott magyarországi TEN-T vasúti törzs- és átfogó hálózaton vissza nem térítendő 

támogatásokkal segíti: 

1. A vasútvonalak szűk keresztmetszeteinek felszámolását és újbóli kialakulásának 

megakadályozását  

i. a közlekedési stratégia által vizsgált szakaszokon a lassújelek 

megszűntetésével, a hidak rekonstrukciójával történne. A vonattalálkozások 

miatti időveszteségek csökkentése érdekében igény esetén az előbbieken túl 

az egyvágányú vasútvonalakon részleges második vágány, forgalmi kitérők, 

deltavágányok, bújtatásos műtárgyak, állomásvégeken nagysugarú kitérők 

építése ad megnyugtató megoldást. Továbbá az egyes nagyforgalmú 

vasútvonalakon a biztosítóberendezések korszerűsítése (pl. KÖFI, Forgalmi 

Vonatközlekedési Információs Rendszer - FOR), távvezérlő rendszerek 

kiépítése, egyidejű állomási vonatbejárás biztosítása, valamint egyéb 

korszerű pályavasúti, gördülőállomány IT alkalmazások bevezetése és az 

adatátviteli hálózat szűk keresztmetszeteinek felszámolása valósulna meg. A 
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korszerűsített vonalak működtetésének fenntartása és biztonsága érdekében 

szükséges az infrastruktúra karbantartás egységes szoftverrendszer szintű 

támogatása, az alkalmazáskonszolidáció, és az egységes informatikai 

rendszer kialakítása.  

ii. A vasútvonalak villamos energiaellátásának fejlesztése: 

 még nem villamosított TEN-T vasútvonalak esetében a felsővezeték 

kiépítésével,  

 a már villamosított vonalakon leromlott felsővezetéki, valamint 

energiaellátó berendezések (pl. vontatási alállomás 

kapacitásbővítése) korszerűsítésével, esetlegesen kapcsolódó kisebb 

beruházások. Megjegyezzük, hogy az IKOP felújítást nem 

finanszíroz.  

2. a jelentős utasforgalmú TEN-T vonalakra, kerékpárszállításra is alkalmas elővárosi 

motorvonatok beszerzése, ha az az infrastruktúra (pl. pálya, megállóhelyek, P+R 

parkolók) javításához kapcsolódik vagy az adott vonal korszerűsítése Magyarország 

EU csatlakozásától megtörtént. 

3. A vasútvonalak interoprabilitásának javítását vonalkorszerűsítésekkel. A 

közlekedési stratégiában meghatározott funkciójuknak megfelelő műszaki 

paraméterek szerinti infrastruktúrakorszerűsítésekbe beleértendők a 2012/88/EU 

bizottsági határozat alapján kapcsolódó GSM-R és ETCS (mind a pályán, mind a 

járműveken, például a motorvonatokon), az adatátviteli hálózat, a 

közlekedésbiztonság (pl. közúti átjárók, vonatérzékelés korszerűsítése), az 

akadálymentesítési célú beruházások, az utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer 

kiépítése (pl. központi adattár, átjárhatóságot biztosító szolgáltatások, egységes 

bevétel elszámolását segítő rendszermodul) közlekedési kártyák alkalmazásához 

szükséges infrastruktúra, illetve utóbbiak szabványosított adatcseréjén alapuló 

központi rendszereinek és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése. Ennek során 

tekintettel kell lenni a szélessávú és nagysebességű elektronikus hálózatok költség-

csökkentésre azzal, hogy ahol lehetséges ott a telekommunikációs hálózatokkal 

kompatibilis csövek és sötét optikai szálak is elhelyezésre kerülnek és az építési 

munkák összehangolásra kerülnek.  A vasúti szűk keresztmetszet felszámolási és  

korszerűsítési beavatkozások részének tekintjük azon utazásszervezési 

megoldásokat (pl. csatlakozási rendszerek, állomási technológiák átrendezése, az 

országhatárokon történő rövid tartózkodásokat segítő vasúti röntgen) is, melyek az 

utazási időt tovább csökkentik. 

4. Az utazóközönség magasabb szintű kiszolgálása érdekében a vasúti csomópont- és 

állomáskorszerűsítéseket (pl. megállóhely, közepes forgalmú állomás). Ez 

kiterjedne a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát emelő, a meglévő 

felvételi épület rekonstrukciójára, épületenergetikai korszerűsítésére, 

akadálymentesítésére, a várótermi és peronon lévő hangos és vizuális 

utastájékoztatás és jegyértékesítés, az integrált tarifarendszert is magába foglaló 

korszerűsítésére, az utasáramlási útvonalak megújítására, perontetők felújítására, 
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újak létesítésére, esőbeállók építésére, kapcsolódó P+R, B+R parkolók létesítésére, 

a térvilágítási rendszer korszerűsítésére, központi információs adatbázisának 

létrehozására, és a vagyonbiztonságot segítő rendszer kiépítésére, szükség esetén új 

megállóhelyek létesítésére. A korszerűsítés során tekintettel kell lenni az 

éghajlatváltozási hatásokra (pl. hőhullámok, hirtelen és intenzív csapadék) miatt 

szükséges beavatkozásokra (pl. csapadékvíz-elvezető rendszerek, váltófűtés, 

árnyékoló felületek, ivókutak, kevésbé melegedő burkolatok)   

5. A vízi közlekedést segítő fejlesztéseket a folyami információs szolgáltatások (RIS) 

mellett magukba foglalják a rendszeresen frissített elektronikus hajózási térképet és 

azok rendszeres mérésekkel való megújítását, az elektronikus térképkijelző és 

információs rendszer (ECDIS) használatának bevezetését, valamint a hajóút kitűzési 

rendszer komplex fejlesztését és a kijelölés korszerűsítését. Ezeket intelligens 

közlekedési rendszer beavatkozásnak tekintjük.  

6. A kivitelezési projektekhez kapcsolódó (beleértve az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközből kivitelezésre tervezetteket is) projektek előkészítését, a korábbi 

fejlesztések értékelését, a fejlesztések hatékonyságát növelő utazásszervezési 

megoldásokat (pl. menetrend felülvizsgálata, beleértve a párhuzamos közúti-vasúti 

kapacitások konszolidálását). 

7. a közlekedési stratégiában legnagyobb hasznosságúnak ítélt menedzsment 

eszközeinek előkészítését (pl. tanulmánykészítés, adatfelvétel), amelyek közül az 

alábbiakat emeljük ki: 

i. Közlekedési közfeladatok, személyszállítási közszolgáltatások 

költséghatékonysági, szabályozási, finanszírozási hátterének javítása 

(tarifarendszer, szabályozás és finanszírozás, a közszolgáltatások 

megrendelésének egységes módszertana) 

ii. Vasúti szabályozáshoz kapcsolódó beavatkozások vizsgálata (pl. műszaki 

szabályok)  

iii. Közlekedési szakképzési rendszer felülvizsgálata 

iv. Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia felülvizsgálata 

8. A fenti projektek megvalósításának nyomon követését célzó intézményi 

fejlesztéseket, kompetencia-bevonási lehetőségeket.  

9. A KözOP TEN-T vasúthálózatba tartozó szakaszolt projektjeinek IKOP-ot terhelő 

részét.  

 

A fejlesztések kedvezményezettje például  

1. a vasúti közlekedési projektek esetén a NIF Zrt., a MÁV Zrt., a Nemzeti Vasúti 

Pályaműködtető Zrt., a MÁV-START Zrt., a GYSEV Zrt., a NISZ Zrt., a 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Nemzeti Közlekedési 

Hatóság, valamint  

2. a vízi közlekedési projekteknél a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 

Országos Egyesület (RSOE), a Duna hajózóút kijelölésért felelős vízügyi 
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igazgatóságok (ÉDUVIZIG, KDVVIZIG és ADUVIZIG) illetve előbbiek esetleges 

jogutódai. 

2.A.6.2_2 A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 
7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség 

támogatása a TEN-T-be történő beruházás által 

Az IKOP 2. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei 

vannak: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a. a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia legalább közepes társadalmi 

hasznosságú projektjei közé tartozzon. A közlekedési stratégia által kiemelt 

hasznosságúnak (társadalmi költség/haszon (BCR) mutatóval 

meghatározott) ítélt fejlesztési eszközei közé sorolható projektek előnyt 

élveznek a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal 

szemben. Azonos beavatkozási kategórián belül a vasúti projektek rangsorát 

a közlekedési stratégia társadalmi és üzemeltetői hasznosság (utasszám, 

menetidő megtakarítás, bevételnövelés), illetve a megvalósíthatósági 

tényezői (környezeti, hatósági kockázat, fajlagos beruházási költség) adják 

meg.  

b. ne az 1316/2013 EU rendelet I. mellékletében szereplő törzshálózati 

folyosók előre meghatározott szakaszainak (pl. Tata-Biatorbágy) teljeskörű 

korridorfejlesztésére irányuljanak.  

c. A tervezett műszaki paraméterek ne haladják meg a vasútvonal közlekedési 

stratégiában meghatározott funkcionalitásának betöltéséhez szükséges 

előírásokban megkövetelteket (pl. 2011/275 (európai) bizottsági határozat)  

d. teljesítsék az Európai Bizottság által megkövetelt „kidolgozott 

projektcsatorna” feltételeket. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

projekt pénzügyi életképességének igazolása, azaz a megvalósult beruházás 

működtetési finanszírozhatóságának bemutatása. Ezt a 2012/34/EU irányelv 

8. cikk 4) pontja is biztosítja.  

2. Vasúti gördülőállományt az 1370/2007/EU rendeletnek megfelelően közösségi 

közlekedési közszolgáltatással rendelkező szervezetek részére lehet beszerezni, és 

az ilyen célra az IKOP-ban összesen legfeljebb 300 millió € uniós támogatás 

fordítható.  

3. Magyarország kérelmezi az ERTMS megvalósítási terv módosítását (pl. „D” 

korridor Boba-Győr-Budapest szakaszának módosítása Boba-Székesfehérvár-

Budapestre), hogy az az IKOP és a CEF projektlistákkal teljes mértékben 

összhangban legyen.   

4. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

„elsődlegesen megvalósítandó”, „megfelelő előkészítéssel támogatható” vagy 

„előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyezzük, hogy az 
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előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg a 

projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv 

készül, ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. A projekt-előkészítés során 

valamennyi projektnél figyelembe kell venni az éghajlatváltozás mérséklését és az 

ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képességet. 

2.A.6.3_2  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a TEN-T-

be történő beruházás által 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

2.A.6.4_2 Nagyprojektek alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai 

közlekedési térség támogatása a TEN-T-be 

történő beruházás által 

A prioritástengely főleg nagyprojektekkel fog megvalósulni. A prioritástengely 

keretében tervezett nagyprojekteket a 12.1 fejezet sorolja fel, ahol a projektek a 

fontossági szerint követik egymást. 

A 2. prioritási tengely „hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése” 

specifikus célkitűzését a nagyprojektek a következőképpen segítenek elő:  

 a vasútvonalak korszerűsítése (pl. dél-balatoni, miskolci vasútvonal,) azzal, hogy a 

korszerűsített pályával, vontatási energiaellátási rendszerekkel, a sebesség vagy 

terheléskorlátozott hidak kiváltásával, a szintbeni közúti-vasúti átjárók 

közlekedésbiztonsági fejlesztésével, a jobb jelző- és biztosítóberendezésekkel a 

lassújelek eltűnnek, a részleges második vágányok kiépítésével a vonatkerülések 

egyszerűbbé válnak.  

 A nagyrészt szakaszolni tervezett GSM-R és ETCS fejlesztési projektekkel azáltal, 

hogy a korábban korszerűsített pályákon végre engedélyezhetik a magasabb 

sebességű közlekedést.  

 az állomáskorszerűsítések (pl. Székesfehérvár) azzal, hogy az állomási vágányok, 

biztosító és felsővezetéki rendszerek korszerűsítésével a vonatok be- és kijárása a 

korábbinál jóval gyorsabb lesz. Emellett az utazási színvonal jelentősen javul az 

állomásépület (felvételi épület) korszerűsítésével, valamint a vágányok 

megközelítésének akadálymentesítésével.   

 a motorvonat beszerzések azzal, hogy a korszerűsített pályák biztosította nagyobb 

közlekedési sebesség járműoldalról is kihasználható lesz, és egyben jelentősen nő a 

legforgalmasabb TEN-T elővárosi (pl. váci, ceglédi) vonalakon az utazási színvonal.   

Megjegyezzük, hogy a CEF keretében tervezett TEN-T törzshálózati folyosók szűk 

keresztmetszeteinek felszámolása (pl. Déli Duna híd korszerűsítése) is hozzájárul az 
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IKOP vasúti célkitűzésének teljesüléséhez.  

 

A 2. prioritás „a dunai hajózás biztonságának javítása” specifikus célkitűzés keretében 

nagyprojektet nem tervezünk, mert a hajózhatóság javításának nagy forrásigényű 

fejlesztése az árvízvédelmi, a természetvédelmi, a vízügyi és hajózhatósági 

szempontokat egyaránt figyelembe vevő megfelelő alaposságú további előkészítés után 

CEF-es finanszírozásra tervezett. 
 

 

2.A.6.5_2 Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 
 

5_2. táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók  

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA 

tekintetében) 

Beruházási prioritás 7i - Multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való beruházás által 

Azonosító Mutató  Mértékegy

ség 

Alap  Régiókategória 

(adott esetben)  

Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás 

gyakorisága 

CO12a 

Vasút: Az 
újraépített 
vagy 
felújított 
vasútvonal 
teljes 
hossza, 
amelyből: 
TEN-T 

km KA  278,00 
MÁV Zrt., GYSEV 

Zrt 
évente egyszer 

CO16 

 Az új vagy 
felújított 
belvízi 
hajózási 
útvonalak 
teljes 
hossza 

km KA  50,00 RSOE évente egyszer 

CO12b 

TEN-T 
hálózaton 

közlekedő új 

elővárosi 
motorvonatok 

kapacitása 

férőhely KA  9000,00 
MÁV-START Zrt., 

GYSEV Zrt 
évente egyszer 

 

2.A.7_2  Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az 1-7. célokhoz való 

hozzájárulás 

Prioritási tengely  2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség 

javítása 
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2.A.8_2  Eredményességmérési keret  

6_2. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

 (alaponként és régiókategóriánként) 

Prioritási tengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 

Azonosí

tó 

Mutató 

típusa 

 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú 

lépése  

Mérté

kegysé

g, 

adott 

esetbe

n  

Alap Régióka

tegória 

2018-ra 

vonatkozó 

részcél 

Végső 

cél 

(2023) 

Adatfor

rás 

A mutató 

relevanciájának 

ismertetése, adott 

esetben 

CO12a 
Kimenet

i mutató 

Vasút: Az 
újraépített vagy 
felújított 
vasútvonal teljes 
hossza, amelyből: 
TEN-T 

km KA 

 

25,00 278,00 

MÁV 

Zrt., 

GYSEV 

Zrt. 

 

F22 
pénzügy

i 

az igazoló hatóság 

számviteli 

rendszerébe 

bekerülő és a 

hatóság által 

igazolt 

elszámolható 

ráfordítások teljes 

összege 

EUR KA  
168 

294 967 

1 481 21

7 834 

Irányító 

Hatóság 
 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az IKOP 2. prioritástengely esetében a források volumene alapján a tipikus beavatkozás a felújított vagy korszerűsített 

TEN-T vasútvonalak teljes hossza lesz.  

 

2.A.9_2 Beavatkozási kategóriák  

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

Beavatkozási kategóriák  

7_2. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Prioritástengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  024. Vasút (TEN-T törzshálózat) 480 000 000 

KA  025. Vasút (TEN-T átfogó hálózat) 230 000 000 

KA  027. Mobil vasúti eszközök 250 000 000 

KA  044. Intelligens közlekedési rendszerek 240 000 000 

KA  121. Előkészítés, megvalósítás, monitoring és 

vizsgálat 
55 000 000 

KA  122. Értékelés és tanulmányok 4 035 159 
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8_2. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Prioritástengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  01. vissza nem térítendő támogatás 1 259 035 159 

 

9_2. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Prioritástengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  07. Nem alkalmazható 1 259 035 159 

 

10_2. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Prioritástengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

KA  07. Tárgytalan 1 259 035 159 

 

11_2. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA és YEI)  

Prioritástengely 2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

2.A.10_2 A technikai segítségnyújtás tervezett használatának összefoglalása, ahol 

szükséges, a program menedzsmentjében és ellenőrzésében érintett hatóságok és a 

kedvezményezettek adminisztratív kapacitását erősítő intézkedések 

Prioritási tengely  2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása 
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2.A.1_3 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

prioritási tengely  

A prioritási tengely azonosítója 3. 

A prioritási tengely címe Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, 

elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag pénzügyi 

eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag uniós 

szinten létrehozott pénzügyi eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt 

helyi fejlesztés révén történik. 
 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a szociális 

innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy 

mindkettőt szolgálja.  

 

2.A.2_3 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási 

tengely kialakításának indokolása  

Az IKOP 3. prioritástengelye csak a 7. tematikus célkitűzésre és beruházási prioritásra 

vonatkozik (a 7ii. és 7c. beruházási prioritás megnevezése az 1300/2013/EU és 1301/2013/EU 

rendeletekben szó szerint megegyezik), a Kohéziós Alapból és az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozott. Emellett a városi és elővárosi közlekedés szerves 

egységet alkot, emiatt sem célszerű két prioritási tengelyre bontani, ráadásul az ERFA nem 

használható fel a legjelentősebb városi-elővárosi szűk keresztmetszetekkel rendelkező Közép-

Magyarország Régióban. A két alap kombinálása a városi-elővárosi közlekedésfejlesztések 

számára megnövekedett hatékonyságot biztosíthat.       

 

2.A.3_3 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap Régiókategória A számítás alapja (összes 

elszámolható költség vagy 

elszámolható közkiadások) 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

ERFA kevésbé fejlett Összesen  

KA  Összesen  

 

2.A.4_3.1 Beruházási prioritás  

 (A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő) 

Beruházási prioritás 7ii - Környezetbarát (többek között alacsony 

zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 
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között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 

kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 

 

 

2.A.5_3.1  A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények  

(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő) 

Azonosító 
3.1. 

 

Egyedi célkitűzés  A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 

teljesítményének megőrzése 

A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

Az intézkedés elvárt eredménye  

 Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 

teljesítményének - figyelembe véve Magyarország az EU-ban kiemelkedően 

magas közösségi közlekedési részarányát, és a népességfogyást (2023-ig az 

előrejelzések szerint több mint 200 ezer fővel csökken Magyarország 

népessége) – megőrzése.   

 A városi közösségi közlekedés szálló por (PM10) és nitrogén-oxid (NOx) 

kibocsátása csökkenjen. 

 

A prioritástengely fenntartható városi közösségi közlekedés erősítésére 

vonatkozó specifikus célja az EUSDR 1/b prioritás területének 4. akciójához 

(fenntartható városi közlekedési rendszerek) járul hozzá, míg 3. specifikus célja 

az EUSDR közúti közlekedési prioritása 7. akcióját (intelligens közlekedési 

rendszerek fejlesztése) támogatja. 

 

3_3.1 táblázat:  Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és 

a Kohéziós Alap tekintetében) 

Egyedi célkitűzés 3.1 - A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése 

Azonosí

tó 

Mutató  Mértékegysé

g 

Régiókate

gória 

(adott 

esetben) 

Bázisérték  Bázisév Célérték 

(2023)  

Adatfo

rrás 

A 

beszámolás 

gyakoriság

a 

P31 
A városi közösségi 

közlekedés PM10, és 

NOx emissziója 

tonna  4360 2012 csökken KTI évente egyszer 

P311 

A Közép-

Magyarország 
Régió elővárosi 

vasúti és városi 

személyszállítási 
teljesítménye 

millió utas-

kilométer / év 
 8267 2013 nem csökken KSH évente egyszer 
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2.A.6_3   A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések  

2.A.6.1_3.1  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható 

hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok, az egyedi 

célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását 

Beruházási prioritás 7ii - Környezetbarát - többek között alacsony zajkibocsátású - és 

alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 

fejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 

2004 és 2012. augusztus között 1175 milliárd Ft összköltségű városi és elővárosi 

közösségi közlekedési projekt valósult meg. A legfontosabb tanulságokat a források 

közel harmadát lekötő 4-es metró példája mutatja: 

1. a projekt-előkészítettség és a szakmai minőségbiztosítás szintje alacsony volt, 

generálkivitelezőt, állami felügyelő mérnököt nem alkalmaztak.  

2. más fejlesztéseket szorított ki, mivel a 452 milliárd Ft-nyi beruházásból szinte a 

teljes budapesti közösségi közlekedési járműállományt le lehetett volna cserélni.  

3. pénzügyi fenntarthatóságát a tervezéskor nem kellően vették figyelembe. A közel 

10 milliárd Ft/év üzemeltetési költség finanszírozási alapját a Széll Kálmán terv 2.0. 

alapján a személyforgalmi behajtási díj biztosíthatja majd. 

A 2014-2020-as időszak során a fentieket el kívánjuk kerülni, melyet a megfelelő 

városi mobilitási stratégiai megalapozás, a tényleges igényekhez és pénzügyi 

fenntarthatósághoz igazodó színvonalas projekt-előkészítés (pl. tanulmányterv), a 

magasabb minőségű projekt megvalósítást támogató közvetlen állami felügyelő 

mérnöki intézmény bevonásának biztosítása, valamint a magas színvonalú előkészítésre 

és megvalósításra jobban ösztönző rendszer segíthet elő.  

 

Az IKOP Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 

teljesítményének megőrzése specifikus cél keretében az alábbi Budapesten és Pest 

megyében megvalósuló intézkedések részesülhetnének vissza nem térítendő 

támogatásban: 

1. A kapcsolódó infrastruktúrakorszerűsítésekkel, fejlesztésekkel (pl. autóbusz 

megálló, sáv, öböl, üzemanyagtöltés, e-jegyrendszer) együtt olyan városi/helyi 

buszok, trolibuszok beszerzése, amelyek a lecserélendő közösségi közlekedési 

járművekhez képest a helyi légszennyezők (különösen szálló por és nitrogén-

oxidok) fajlagos kibocsátását csökkentik.     

2. Az 1315/2013/EU rendelet I. melléklet 6.2 és 6.3 részeiben meghatározott, a 

magyarországi TEN-T hálózat részét nem képző budapesti agglomerációs 

(beleértve a HÉV) vasútvonalak, amelybe beleértendők  
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a. szűk keresztmetszeteinek felszámolása, mely elsősorban a lassújelek 

megszűntetésével és a vonalak villamosításával, akadálymentesítéssel, a 

közlekedésbiztonság javítása érdekében tett beavatkozásokkal, például 

közúti átjárók, vonatérzékelés korszerűsítésével érhető el. 

b. Az utazóközönség magasabb szintű kiszolgálása érdekében az 

állomáskorszerűsítések (pl. megállóhely, közepes forgalmú állomás, 

fejpályaudvar).  

c. A városi és elővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát 

emelő, korszerű, valósidejű kiszámítható menetrendet biztosító a 

vizuális utastájékoztatás és a jegyértékesítés korszerűsítésére irányuló, 

az integrált tarifarendszert is magába foglaló informatikai rendszerek 

megvalósítása.  

3. Nem TEN-T vasútvonalakon közlekedő, városi közlekedést vagy azt is kiszolgáló 

kötöttpályás közösségi közlekedési járművek (pl. villamos, HÉV, elővárosi 

motorvonat) beszerzése, ha az az infrastruktúra (pl. pálya, megállóhelyek) 

korszerűsítéséhez kapcsolódik vagy az adott vonal fejlesztése hazánk EU 

csatlakozása után megtörtént. 

4. A városi kötöttpályás közlekedés (pl. villamos, trolibusz) vonali infrastruktúrájának, 

a kapcsolódó megállóhelyekre a forgalom fenntartását akadályozó szűk 

keresztmetszetekre (pl. elavult áramellátó rendszerek), akadálymentesítésére 

fókuszáló korszerűsítései, rövidebb új vonali szakaszok költséghatékony kiépítése, 

és kisebb kapcsolódó fejlesztések (pl. járdák, utak).  

5. Közlekedésbiztonsági beavatkozásokkal a fővárosban, infrastrukturális 

beavatkozásokkal (pl. kritikus csomópontoknál forgalomtechnikai eszközökkel való 

fejlesztésével, esetleges átépítésével). Ezek megvalósítását a kritikus pontokra 

kiterjedő több-helyszínes program keretében tervezzük az előzetes tanulmány által 

kiválasztott helyszíneken 

6. A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések: 

a. Intermodális személyszállítási csomópontok kialakítása.  

b. a különböző utastájékoztató, forgalomirányító és egyéb közlekedési 

informatikai rendszerek összekapcsolása (pl. e-jegyrendszerek, 

interfacek, közösségi közlekedés előnyben részesítése). 

c. utazási láncok összekapcsolása, intermodális átszállókapcsolatok 

fejlesztése. (pl. vasútállomások, HÉV megállók P+R, B+R fejlesztése, 

különböző közösségi közlekedési szolgáltatók együttműködése) 

7. A kivitelezési projektekhez kapcsolódó projektek előkészítését, a korábbi 

fejlesztések értékelését, a fejlesztések hatékonyságát növelő utazásszervezési 

megoldásokat. 

8. Közösségi közlekedést népszerűsítő kampányokat. 

9. A fenti projektek megvalósításának nyomon követését célzó intézményi 
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fejlesztéseket, kompetencia-bevonási lehetőségeket.  

10. A KözOP városi-elővárosi prioritásba tartozó budapesti és pest-megyei szakaszolt 

projektjei.  

 

Az IKOP Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 

teljesítményének megőrzése specifikus cél lehetséges kedvezményezettjei például a 

NIF Zrt., a MÁV Zrt., a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt., a MÁV-START Zrt., a 

személyszállítási közszolgáltatást megrendelői (pl. önkormányzatok,  BKK Zrt.) a helyi 

közösségi közlekedési közszolgáltatást ellátó cégek, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, 

illetve előbbiek esetleges jogutódai.  
 

2.A.6.2_3.1 A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 7ii - Környezetbarát - többek között alacsony zajkibocsátású - és 

alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 

fejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 

Az IKOP 3. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei 

van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a. a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia legalább közepes társadalmi 

hasznosságú projektjei közé tartozzon. A közlekedési stratégia által kiemelt 

hasznosságúnak (társadalmi költség/haszon (BCR) mutatóval 

meghatározott) ítélt fejlesztési eszközeibe sorolható projektek előnyt 

élveznek a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes hasznosságúakkal 

szemben. Azonos beavatkozási kategórián belül a projektek rangsorát a 

közlekedési stratégia társadalmi és üzemeltetői hasznosság (utasszám, 

menetidő megtakarítás, bevételnövelés), illetve a megvalósíthatósági 

tényezői (környezeti, hatósági kockázat, fajlagos beruházási költség) adják 

meg. 

b. A városi közlekedési projektek szerepeljenek az adott település fenntartható 

városi mobilitási tervében (SUMP), a buszbeszerzések megfelelő koncepció 

keretében történhetnek (pl. korlátozott mobilitású emberek mozgásának 

megkönnyítése egy adott zónában, útvonalon).  

c. A 2014-es ország-specifikus ajánlásokra tekintettel az önkormányzatok a 

településük helyi közösségi közlekedését kiszolgáló városi buszok, 

villamosok stb. teljes életciklus alatti működtetési ráfordításait kizárólag 
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saját költségvetésükből fedezzék.  

d. teljesítsék az Európai Bizottság által megkövetelt „kidolgozott 

projektcsatorna” feltételeket. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a 

projekt pénzügyi életképességének igazolása, azaz a megvalósult beruházás 

működtetési finanszírozhatóságának bemutatása. 

2. Vasúti gördülőállományt az 1370/2007/EU rendeletnek megfelelően közösségi 

közlekedési közszolgáltatással rendelkező szervezetek részére lehet beszerezni, és 

az ilyen célra az IKOP-ban összesen legfeljebb 300 millió € uniós támogatás 

fordítható.  

3. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

„elsődlegesen megvalósítandó”, „megfelelő előkészítéssel támogatható” vagy 

„előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyezzük, hogy az 

előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg a 

projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv 

készül, ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. A projekt-előkészítés során 

valamennyi projektnél figyelembe kell venni az éghajlatváltozás mérséklését és az 

ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képességet. 
 

2.A.6.3_3.1  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7ii - Környezetbarát - többek között 

alacsony zajkibocsátású - és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri 

infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazása a 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) és a Forrás Unió Kft. „Közlekedési Alap létrehozása a 

2014-2020 időszakban” előzetes értékelése alapján az intermodális személyszállítási 

csomópontok kereskedelmi egységeinél felmerülhet. 

 

2.A.6.4_3.1 Nagyprojektek alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 
7ii - Környezetbarát - többek között 

alacsony zajkibocsátású - és alacsony szén-

dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási 

útvonalak, kikötők, multimodális 
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összeköttetések és repülőtéri 

infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

A prioritástengely keretében tervezett nagyprojekteket a 12.1 fejezet tartalmazza, ahol a 

projektek a fontossági szerint követik egymást. 

A 3. prioritási tengely „közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi 

közlekedési teljesítményének megőrzése” specifikus célkitűzésének megvalósítását a 

nagyprojektek a következőképpen segítenek elő:  

 A közösségi közlekedési járművek beszerzése (pl. szakaszolni tervezett fővárosi 

villamos és trolibusz-beszerzési projekt, új városi buszok) a jobb utazási színvonallal 

(pl. az alacsonypadlós kialakítás miatt a csökkent mozgásképességű utasoknak 

könnyebb fel- és leszállás, a járművek magasabb szintű rendelkezésre állása)  

 a városi közlekedést is kiszolgáló budapesti agglomerációs (pl. HÉV, esztergomi) 

vasútvonalak fejlesztése a rövidebb utazási idővel, az állomások, megállóhelyek 

akadálymentesítésével és a jobb utazási információszolgáltatással.    

 

2.A.6.5_3.1  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5_3.1 táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók  

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA 

tekintetében) 

Beruházási prioritás 7ii - Környezetbarát – többek között alacsony zajkibocsátású – és alacsony szén-dioxid 
kibocsátású közlekedési rendszerek – többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 
kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúra fejlesztése és javítása, a 
fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

Azonosító Mutató  Mérték

egység 

Al

ap  

Régiókategória 

(adott esetben)  

Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás 

gyakorisága 

CO15 

Az új vagy felújított 

villamos- és 
metróvonalak teljes 

hossza 

km 
K

A 
 132,00 BKK, MÁV évente egyszer 

2.A.4_3.2 Beruházási prioritás  

 (A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő) 

Beruházási prioritás 7c. - Környezetbarát - többek között alacsony 

zajkibocsátású - és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 

kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 
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2.A.5_3.2  A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények  

(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő) 

Azonosító P3.2 

Egyedi célkitűzés  A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése 

A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

Az intézkedés elvárt eredménye a személyszállítási teljesítmény megőrzése a 

Közép-Magyarországi Régión kívüli elővárosi vasúti és városi/helyi közösségi 

közlekedésében. Emellett a városi közösségi közlekedés szálló por (PM10) és 

nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása csökkenjen. 

 

A prioritástengely fenntartható városi közösségi közlekedés erősítésére 

vonatkozó specifikus célja az EUSDR 1/b prioritás területének 4. akciójához 

(fenntartható városi közlekedési rendszerek) járul hozzá, míg 3. specifikus célja 

az EUSDR közúti közlekedési prioritása 7. akcióját (intelligens közlekedési 

rendszerek fejlesztése) támogatja. 
 

3_3.2 táblázat:  Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és 

a Kohéziós Alap tekintetében) 

Egyedi célkitűzés P3.2 - A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése 

Azonosító Mutató  Mértékegység Régiókategó

ria (adott 

esetben) 

Bázisérték  Bázisév Célérték (2023)  Adatforr

ás 

A beszámolás 

gyakorisága 

P31 A városi közösségi 

közlekedés PM10, és 
NOx emissziója 

tonna 
kevésbé 
fejlett 

4360 2012 csökken KTI évente egyszer 

P321 

A vidéki elővárosi 

vasúti és városi 

személyszállítási 
teljesítménye 

millió utas-

kilométer / év 

kevésbé 

fejlett 
7125 2013 nem csökken KSH évente egyszer 

 

 

2.A.6.1_3.2  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható 

hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok, az egyedi 

célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását 

Beruházási prioritás 7c - Környezetbarát - többek között alacsony zajkibocsátású - és 

alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 

fejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 
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Az IKOP vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése 

speciális célkitűzése keretében az alábbi Közép-Magyarország régión kívül 

megvalósuló intézkedések részesülhetnének vissza nem térítendő támogatásban: 

1. A kapcsolódó infrastruktúrakorszerűsítésekkel, fejlesztésekkel (pl. megálló, 

üzemanyagtöltés) együtt olyan városi/helyi buszok beszerzése, amelyek a 

lecserélendő közösségi közlekedési járművekhez képest a helyi légszennyezők 

(különösen szálló por és nitrogén-oxidok) fajlagos kibocsátását csökkentik.     

2. A közlekedési láncok összekapcsolását segítő fejlesztések: 

i. Intermodális személyszállítási csomópontok kialakítása.  

ii. a különböző utastájékoztató, forgalomirányító és egyéb közlekedési 

informatikai rendszerek összekapcsolása (pl. e-jegyrendszerek, 

interfacek, közösségi közlekedés előnyben részesítése). 

iii. utazási láncok összekapcsolása, intermodális átszállókapcsolatok 

fejlesztése. (pl. vasútállomások, megállóhelyek P+R, B+R parkolók, 

különböző közösségi közlekedési szolgáltatók együttműködése) 

3. Az 1315/2013/EU rendelet I. melléklet 6.2 és 6.3 részeiben meghatározott, a 

magyarországi TEN-T hálózat részét nem képző, a 2012. évi XLI. törvény 2. § (6) 

pontja alapján elővárosinak minősülő vasútvonalakon:  

i. szűk keresztmetszeteinek felszámolása, mely elsősorban a lassújelek 

megszűntetésével, a hidak rekonstrukciójával és a vonalak 

villamosításával történne. A vonattalálkozások miatti időveszteségek 

csökkentése érdekében igény esetén az előbbieken túl részleges második 

vágány, állomásvégeken nagysugarú kitérők építése ad megnyugtató 

megoldást. Továbbá az egyes nagyforgalmú vasútvonalakon a központi 

forgalomirányítás kiépítése, egyidejű állomási vonatbejárás biztosítása, 

valamint egyéb korszerű pályavasúti IT alkalmazások bevezetése 

valósulna meg.  

ii. a közlekedésbiztonság javítása érdekében tett beavatkozások, például 

közúti átjárók, vonatérzékelés korszerűsítése. 

iii. Állomáskorszerűsítések (pl. megállóhely, közepes forgalmú állomás). Ez 

kiterjedne a felvételi épület rekonstrukciójára, szükség esetén új 

megállóhelyek létesítésére, épületenergetikai korszerűsítésére, 

akadálymentesítésére, a várótermi és peronon lévő hangos és vizuális 

utastájékoztatás korszerűsítésére, az utasáramlási útvonalak 

megújítására, perontetők felújítására, újak létesítésére, esőbeállók 

építésére, kapcsolódó P+R, B+R parkolók létesítésére, a térvilágítási 

rendszer korszerűsítésére, központi információs adatbázisának 

létrehozására, és a vagyonbiztonságot segítő rendszer kiépítésére. A 

korszerűsítés során tekintettel kell lenni az éghajlatváltozási hatásokra 

(pl. hőhullámok, hirtelen és intenzív csapadék) miatt szükséges 
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beavatkozásokra (pl. csapadékvíz-elvezető rendszerek, váltófűtés, 

árnyékoló felületek, ivókutak, kevésbé melegedő burkolatok)   

iv. Az utazóközönség magasabb szintű kiszolgálása érdekében közösségi 

közlekedési járművek beszerzését, ha a vonal korszerűsítése 

Magyarország EU csatlakozásától megtörtént. 

v. A városi és elővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalát 

emelő, korszerű, valósidejű kiszámítható menetrendet biztosító a 

vizuális utastájékoztatás és a jegyértékesítés korszerűsítésére irányuló, 

az integrált tarifarendszert is magába foglaló informatikai rendszerek 

megvalósítása.  

4. A kivitelezési projektekhez kapcsolódó projektek előkészítését, a korábbi 

fejlesztések értékelését, a fejlesztések hatékonyságát növelő utazásszervezési 

megoldásokat. 

5. A közösségi közlekedést népszerűsítő kampányokat.  

6. A fenti projektek megvalósításának nyomon követését célzó intézményi 

fejlesztéseket, kompetencia-bevonási lehetőségeket.  

7. A KözOP városi-elővárosi prioritásba sorolható Közép-Magyarország régión kívüli 

szakaszolt projektjei.  

 

A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzése specifikus cél 

lehetséges kedvezményezettjei például a NIF Zrt., a MÁV Zrt., a Nemzeti Vasúti 

Pályaműködtető Zrt., a GYSEV Zrt., a személyszállítási közszolgáltatást megrendelői 

(pl. önkormányzatok, helyi közösségi közlekedési közszolgáltatást ellátó cégek, a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság,  illetve előbbiek esetleges jogutódai.  
 

 

2.A.6.2_3.2 A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

Beruházási prioritás 7c. - Környezetbarát - többek között alacsony zajkibocsátású - 

és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák 

fejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdítása érdekében 

Az IKOP 3. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei 

van: 

1. kivitelezési projektek esetén:  

a. a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia legalább közepes 

társadalmi hasznosságú projektjei közé tartozzon. A közlekedési 

stratégia által kiemelt hasznosságúnak (társadalmi költség/haszon (BCR) 
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mutatóval meghatározott) ítélt fejlesztési eszközeibe sorolható projektek 

előnyt élveznek a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes 

hasznosságúakkal szemben. Azonos beavatkozási kategórián belül a 

projektek rangsorát a közlekedési stratégia társadalmi és üzemeltetői 

hasznosság (utasszám, menetidő megtakarítás, bevételnövelés), illetve a 

megvalósíthatósági tényezői (környezeti, hatósági kockázat, fajlagos 

beruházási költség) adják meg. 

b. A városi közlekedési projektek szerepeljenek az adott település 

fenntartható városi mobilitási tervében (SUMP), a buszbeszerzések 

megfelelő koncepció keretében történhetnek (pl. korlátozott mobilitású 

emberek mozgásának megkönnyítése egy adott zónában, útvonalon).  

c. A 2014-es ország-specifikus ajánlásokra tekintettel az önkormányzatok a 

településük helyi közösségi közlekedését kiszolgáló városi buszok, 

villamosok stb. teljes életciklus alatti működtetési ráfordításait kizárólag 

saját költségvetésükből fedezzék.  

d. teljesítsék az Európai Bizottság által megkövetelt „kidolgozott 

projektcsatorna” feltételeket. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap 

a projekt pénzügyi életképességének igazolása, azaz a megvalósult 

beruházás működtetési finanszírozhatóságának bemutatása. 

2. Vasúti gördülőállományt az 1370/2007/EU rendeletnek megfelelően közösségi 

közlekedési közszolgáltatással rendelkező szervezetek részére lehet beszerezni, és 

az ilyen célra az IKOP-ban összesen legfeljebb 300 millió € uniós támogatás 

fordítható.  

3. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

„elsődlegesen megvalósítandó”, „megfelelő előkészítéssel támogatható” vagy 

„előkészítése támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyezzük, hogy az 

előkészítési folyamat akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg a 

projektötletből megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv 

készül, ami a kivitelezés megkezdésének feltétele. A projekt-előkészítés során 

valamennyi projektnél figyelembe kell venni az éghajlatváltozás mérséklését és az 

ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal szembeni 

ellenálló képességet. 
 

2.A.6.3_3.2  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7c. - Környezetbarát - többek között 

alacsony zajkibocsátású - és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek, többek között belvízi és 

tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 

multimodális összeköttetések és repülőtéri 
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infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazása a 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) és a Forrás Unió Kft. „Közlekedési Alap létrehozása a 

2014-2020 időszakban” előzetes értékelése alapján az intermodális személyszállítási 

csomópontok kereskedelmi egységeinél felmerülhet. 

 

2.A.6.4_3.2 Nagyprojektek alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 
7c. - Környezetbarát - többek között 

alacsony zajkibocsátású - és alacsony szén-

dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, 

többek között belvízi és tengeri hajózási 

útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri 

infrastruktúrák fejlesztése és 

korszerűsítése, a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

A prioritástengely keretében tervezett nagyprojekteket a 12.1 fejezet sorolja fel, ahol a 

projektek a fontossági szerint követik egymást. 

A 3. prioritási tengely „vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény 

megőrzése” specifikus célkitűzésének megvalósítását a nagyprojektek a 

következőképpen segítenek elő:  

 A vasút-villamosítások és vonalkorszerűsítések (pl. a Debrecenből induló 

vasútvonalak) a jobb utazási színvonallal (pl. gyorsabb eljutási idő, korszerűbb 

utastájékoztatás) 

 Az intermodális személyszállítási fejlesztések (pl. csomópontok fejlesztése, 

tram-train) az utazási láncok összekapcsolása miatt gyorsabb és 

akadálymentesebb átszállásokkal. 
 

2.A.6.5_3.2  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 

5_3.2 táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók  

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA 

tekintetében) 

Beruházási prioritás 7c - Környezetbarát – többek között alacsony zajkibocsátású – és alacsony szén-dioxid 
kibocsátású közlekedési rendszerek – többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, 
multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúra fejlesztése és javítása, a fenntartható 
regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében 

Azonosító Mutató  Mértékegy

ség 

Alap  Régiókategória 

(adott esetben)  

Célérték (2023) Adatforrás A beszámolás 

gyakorisága 

CO12 
Felújított vagy 

korszerűsített 
km 

ERF

A 
kevésbé fejlett 190,00 

MÁV Zrt., GYSEV 

Zrt. 
évente egyszer 
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vasútvonalak 
teljes hossza 

 

2.A.7_3  Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az 1-7. célokhoz való 

hozzájárulás 

Prioritási tengely  3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

 

2.A.8_3  Eredményességmérési keret  

6_3. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

 (alaponként és régiókategóriánként) 

Prioritási tengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

Azonos

ító 

Mutat

ó 

típusa 

 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontossá

gú lépése 

Mértéke

gység, 

adott 

esetben 

Ala

p 

Régió-

kategória 

2018-ra 

vonatkozó 

részcél 

Végső cél 

(2023) 

Adat-

forrás 

A mutató 

relevanciájána

k ismertetése, 

adott esetben 

CO12 
kimen

eti 

Felújított vagy 

korszerűsített 

vasútvonalak 

teljes hossza 

km 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
0,00 190,00 

MÁV 

Zrt., 

GYSEV 

Zrt. 

 

F32 
pénzü

gyi 

az igazoló 

hatóság 

számviteli 

rendszerébe 

bekerülő és a 

hatóság által 

igazolt 

elszámolható 

ráfordítások 

teljes összege 

EUR 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
66 074 934 385 441 669 

Irányító 

Hatóság 
 

K32 

kulcsv

égreha

jtási 

lépés 

Megkötött 

támogatási 

szerződések 

száma 

darab 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
4 - 

Irányító 

Hatóság 
 

CO15 
kimen

eti 
Az új vagy 

felújított 

villamos- és 

metróvonalak 

teljes hossza  

km KA  56,00 132,00 
BKK, 

MÁV 

Az IKOP 3. 
prioritástengely esetben 
metróvonalak teljes 
hossza esetében a 
források 
volumene alapján a 
tipikus beavatkozás az 
vagy felújított 
villamos- és 
metróvonalak hossza 
lesz, ebbe beleértjük a 
budapesti agglomerációs 
(pl. 
HÉV, elővárosi nem 
TEN-T vasútvonalak) 

vonalakat is. 

F31 
pénzü

gyi 

az igazoló 

hatóság 

számviteli 

rendszerébe 

bekerülő és a 

hatóság által 

igazolt 

elszámolható 

ráfordítások 

teljes összege 

EUR KA  56 098 322 680 648 693 
Irányító 

Hatóság 
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Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  

Az IKOP 3. prioritástengely ERFA-ból finanszírozott részének esetében a források volumene alapján a tipikus beavatkozás 

a felújított vagy korszerűsített vasútvonalak teljes hossza lesz. A 2018-as részcél tekintetében azért a megkötött támogatási 

szerződések száma került meghatározásra, mivel a közlekedésfejlesztési projektek többségének lezárása (az output mutatók 

csak ezt követően tekinthetők teljesítettnek) időigényes, ezért nem várható, hogy többségük 2018-ra megvalósuljon.    

Az IKOP 3. prioritástengely KA-ból finanszírozott részének esetében a források volumene alapján a tipikus beavatkozás az 

vagy felújított villamos- és metróvonalak hossza lesz, ebbe beleértjük a budapesti agglomerációs (pl. HÉV, elővárosi nem 

TEN-T vasútvonalak) vonalakat is. 

2.A.9_3  Beavatkozási kategóriák  

A Bizottság által elfogadott nómenklatúrán alapuló, a prioritási tengely tartalmának megfelelő 

beavatkozási kategóriák és az uniós támogatások indikatív bontása. 

Beavatkozási kategóriák  

7_3. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Prioritástengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 026. Egyéb vasútvonalak 40 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 043. Tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése 267 625 419 

ERFA Kevésbé fejlett 044. Intelligens közlekedési rendszerek 5 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 121. Előkészítés, megvalósítás, monitoring és vizsgálat 15 000 000 

KA  026. Egyéb vasútvonalak 130 000 000 

KA  027. Mobil vasúti eszközök 50 000 000 

KA  036. Multimodális közlekedés 20 902 696 

KA  043. Tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése 357 648 693 

KA  044. Intelligens közlekedési rendszerek 5 000 000 

KA  121. Előkészítés, megvalósítás, monitoring és vizsgálat 15 000 000 
 

 

8_3. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Prioritástengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 01. vissza nem térítendő támogatás 304 183 750 

ERFA Kevésbé fejlett 
04 Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy 

azzal egyenértékű eszköz révén 
20 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 

06 Támogatás pénzügyi eszközökkel: 

kamattámogatás, garanciadíj-támogatás, technikai 

támogatás vagy azzal egyenértékű támogatás 

révén 

3 441 669 

KA fejlett 01. vissza nem térítendő támogatás 550 000 000 
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KA fejlett 
04 Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy 

azzal egyenértékű eszköz révén 
20 000 000 

KA fejlett 

06 Támogatás pénzügyi eszközökkel: 

kamattámogatás, garanciadíj-támogatás, technikai 

támogatás vagy azzal egyenértékű támogatás 

révén 

8 551 389 

 

 

9_3. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Prioritástengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 
01. Nagyméretű városi területek (sűrűn lakott > 50 

000 fős lakosság) 
200 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 07. Nem alkalmazható 127 625 419 

KA 
 01. Nagyméretű városi területek (sűrűn lakott > 50 

000 fős lakosság) 
420 000 000 

KA 
 02. Kisméretű városi területek (közepes 

népsűrűség > 5 000 fős lakosság) 
10 000 000 

KA  07. Nem alkalmazható 148 551 389 
 

 

10_3. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Prioritástengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA kevésbé fejlett 07. Tárgytalan 327 625 419 

KA  07. Tárgytalan 578 551 389 

11_3. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA és YEI)  

Prioritástengely 3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 
 

2.A.10_3 A technikai segítségnyújtás tervezett használatának összefoglalása, ahol szükséges, a 

program menedzsmentjében és ellenőrzésében érintett hatóságok és a kedvezményezettek 

adminisztratív kapacitását erősítő intézkedések 

Prioritási tengely  3 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
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2.A.1_4 A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritási tengely  

A prioritási tengely azonosítója 4. 

A prioritási tengely címe A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag pénzügyi 

eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása kizárólag uniós szinten 

létrehozott pénzügyi eszközök révén történik.  
 

  A teljes prioritási tengely végrehajtása közösségvezérelt helyi 

fejlesztés révén történik. 
 

Az ESZA esetében: A teljes prioritási tengely a szociális 

innovációt vagy a transznacionális együttműködést, vagy 

mindkettőt szolgálja.  

 

 

2.A.2_4 Egynél több régiókategóriára, tematikus célkitűzésre vagy alapra vonatkozó prioritási 

tengely kialakításának indokolása  

Nem releváns, mivel az IKOP 4. prioritástengelye csak a 7. tematikus célkitűzésre 

vonatkozik, teljes egészében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott és csak 

a kevésbé fejlett régiókban tervezünk felhasználni.      
 

2.A.3_4 Alap, régiókategória és az uniós támogatás kiszámításának alapja 

Alap Régiókategória A számítás alapja (összes 

elszámolható költség vagy 

elszámolható közkiadások) 

A legkülső régiókra és az északi 

ritkán lakott régiókra vonatkozó 

régiókategóriák (adott esetben) 

ERFA kevésbé fejlett Összesen  

2.A.4_4 Beruházási prioritás  

 (A prioritási tengelyen belül minden egyes beruházási prioritásra megismétlendő) 

Beruházási prioritás 7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és 

harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – 

többek között a multimodális csomópontokhoz – történő 

kapcsolásával 

 

2.A.5_4  A beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések és a várt eredmények  

(A beruházási prioritáson belül minden egyes egyedi célkitűzésre megismétlendő) 

Azonosító 4.1 
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Egyedi célkitűzés  Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 

A tagállam által az 

uniós támogatással 

elérni kívánt 

eredmények 

A prioritási tengely célja, hogy a gyorsforgalmi úton el nem érhető 

megyei jogú városok száma csökkenjen. 

 

3_4. táblázat:  Programspecifikus eredménymutatók egyedi célkitűzésenként (az ERFA és 

a Kohéziós Alap tekintetében) 

Egyedi célkitűzés 4.1 - Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 

Azonosító Mutató  Mértékegység Régiókategó

ria (adott 

esetben) 

Bázisérték  Bázisév Célérték (2023)  Adatforr

ás 

A beszámolás 

gyakorisága 

P411  

gyorsforgalmi vagy 

emelt szintű 

útkapcsolattal nem 

rendelkező megyei 

jogú városok száma 

település 
kevésbé 

fejlett 
10 2013 8 

Magyar 

Közút 

Nzrt. 

évente egyszer 

2.A.6_4   A beruházási prioritás keretében támogatandó intézkedések  

2.A.6.1_4  A támogatandó intézkedések típusának és példáinak ismertetése és ezek várható 

hozzájárulása az egyedi célkitűzésekhez, beleértve adott esetben a fő célcsoportok, az egyedi 

célterületek és a kedvezményezettek típusainak azonosítását 

Beruházási prioritás 7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 

csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő kapcsolásával 

A megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása specifikus cél keretében támogatásban 

részesülhetnének: 

1. A Közép-Magyarországi Régión kívüli, jelentős átmenő forgalommal terhelt TEN-T 

hálózathoz nem tartozó közutak fejlesztése, korszerűsítése  

2. a KözOP TEN-T hálózaton kívüli közutak szakaszolt projektjeinek IKOP-ot terhelő igénye.  

3. Közúti fenntarthatóságot növelő infrastruktúra kiépítése (pl. tengelysúly-mérő állomások) 

4. A kivitelezési projektekhez kapcsolódó projektek előkészítését, a korábbi fejlesztések 

értékelését. 

 

Az IKOP közlekedési rendszer energiahatékonyságának javítása prioritástengely lehetséges 

kedvezményezettjei például a NIF Zrt., és a Magyar Közút Nzrt., illetve előbbiek esetleges 

jogutódai.  
 

2.A.6.2_4 A műveletek kiválasztásában alkalmazandó vezérelvek 

 Beruházási  7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú 
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prioritás csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő kapcsolásával 

Az IKOP 4. prioritástengelyében a projektek kiválasztásának az alábbi fő vezérelvei van: 

1. Csak azok a közútfejlesztések elszámolhatóak, amelyek teljesítik az alábbi feltételeket: 

a. a beavatkozással érintett útszakasz nem lehet 20 km-nél hosszabb. 

b. a megyei jogú (vagy legalább 60 ezer fős) város és a TEN-T közötti szűk 

keresztmetszetet szüntet meg. Ennek érdekében a fejlesztett szakasz  

i. közvetlenül a TEN-T-ből indul ki, vagy  

ii. a folytatása egy magas minőségű (legalább 115 kN tengelyterhelésű) 

ráhordó útnak, ahol sem a ráhordó út, sem a fejlesztett út nem halad 

keresztül a településeken.  

c. A projekt azt is igazolni kell, hogy közvetlenül hozzá fog járulni a város és 

környezetének gazdasági fejlődéséhez.   

d. Az 1 a-c.) kritériumok alól az alábbi esetekben lehetséges kivétel: 

i. a Pápát és az M1 autópályát összekötő 83-as főút, ha a projekt megfelelő 

gazdasági és foglalkoztatási hasznokat mutat ki;  

ii. a 48-as főút Debrecen és a román határ között, ha Romániával kétoldalú 

megállapodás erősíti meg az átkelőhely fejlesztését és ennek 

következtében a 48-as főút és Románia közlekedési hálózata 

összekapcsolódik. 

2. A meglévő utak nagyobb kapacitásúra átépítése előnyt élvez az új építésekkel szemben.  

3. Az új fejlesztések projektdokumentációjának része a fenntartási terv, amely értékeli a jó 

állapotban tartás költségeit, azonosítja annak forrását és tartalmazza a kedvezményezett 

vállalását arról, hogy az utat jó állapotban tartja. 

4. az útszakasz a helyközi közösségi közlekedési rendszer része, azon buszközlekedés zajlik, 

vagy a fejlesztést követően ez elindul.  

5. kivitelezési projektek esetén:  

a. a 2014-2020-as EU támogatások ex-ante feltételét jelentő Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia legalább közepes társadalmi hasznosságú projektjei 

közé tartozzon. A közlekedési stratégia által kiemelt hasznosságúnak (társadalmi 

költség/haszon (BCR) mutatóval meghatározott) ítélt beavatkozásaiba sorolható 

projektek előnyt élveznek a nagy hasznosságúakkal, azok pedig a közepes 

hasznosságúakkal szemben. Azonos beavatkozási kategórián belül a közúti projektek 

rangsorát a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 11. §-a (2) pontjában 

előírtak alapján kell elvégezni, amelyekből meghatározó súlyt kap a létesítés, a 

felújítás, az üzemeltetés és a használat közvetlen társadalmi költsége, a települési 

környezetre gyakorolt hatások, valamint az elérhetőség-javulásból fakadó térségi 

gazdaságélénkítő hatás. 

b. teljesítsék az Európai Bizottság által megkövetelt „kidolgozott projektcsatorna” 
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feltételeket. A kiválasztás során különös hangsúlyt kap a projekt pénzügyi 

életképességének igazolása, azaz a megvalósult beruházás működtetési 

finanszírozhatóságának bemutatása. 

c. Az adott fejlesztések rendelkezzenek a 2008/96/EK irányelv szerinti közúti biztonsági 

audittal.   

6. projekt-előkészítés esetén a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 

„elsődlegesen megvalósítandó”, „megfelelő előkészítéssel támogatható” vagy „előkészítése 

támogatható” fejlesztési körébe tartozzanak. Megjegyezzük, hogy az előkészítési folyamat 

akár 5-8 évig is tarthat, mivel ennyi időt igényel, amíg a projektötletből megvalósíthatósági 

tanulmány, engedélyezési majd kiviteli terv készül, ami a kivitelezés megkezdésének 

feltétele. A projekt-előkészítés során valamennyi projektnél figyelembe kell venni az 

éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet. 
 

2.A.6.3_4  Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú 

és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához – többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő kapcsolásával 

A prioritástengely keretében a pénzügyi eszközök alkalmazását nem tervezzük.  

 

2.A.6.4_4 Nagyprojektek alkalmazása (adott esetben) 

Beruházási prioritás 7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú 

és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához – többek között a multimodális 

csomópontokhoz – történő kapcsolásával 

Ez a prioritási tengely rövid szakaszokat fog finanszírozni, amelyek várhatóan nem fogják 

meghaladni a nagyprojekt értékhatárt.  

Kiemeljük, hogy költségvetési forrásokból Magyarország megyei jogú városok közúti 

elérhetőségének javítását tervezi megvalósítani. Ezeket az IKOP-hoz csatolt melléklet 

tartalmazza.  

 

2.A.6.5_4  Kimeneti mutatók beruházási prioritásonként és adott esetben régiókategóriánként 
 

5_4. táblázat:  Közös és programspecifikus kimeneti mutatók  

(beruházási prioritásonként, régiókategóriánkénti bontásban az ESZA és adott esetben az ERFA 

tekintetében) 
Beruházási prioritás 7b - A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához – többek közt a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával 
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Azonosító Mutató  Mértékegys

ég 

Alap  Régiókategória 

(adott esetben)  

Célérték 

(2023) 

Adatforrás A beszámolás 

gyakorisága 

CO13 
Az újonnan épített 

utak teljes hossza 
km ERFA kevésbé fejlett 48,00 Magyar Közút Nzrt. évente egyszer 

CO14 

Az újraépített vagy 

felújított utak teljes 
hossza 

km ERFA kevésbé fejlett 96,00 Magyar Közút Nzrt. évente egyszer 

 

2.A.7_4  Társadalmi innováció, transznacionális együttműködés és az 1-7. célokhoz való 

hozzájárulás 

Prioritási tengely  4 - A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

 

 

2.A.8_4  Eredményességmérési keret  

6_4. táblázat:  A prioritási tengely eredményességmérési kerete 

 (alaponként és régiókategóriánként) 

Prioritási tengely 4 - TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Azono

sító 

Muta

tó 

típus

a 

 

Mutató 

vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontos

ságú lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetben 

Ala

p 

Régiókat

egória 

2018-ra 

vonatkozó 

részcél 

Végső cél 

(2023) 

Adatfo

rrás 

A mutató 

relevanciájának 

ismertetése, adott 

esetben 

CO13 output 
Az újonnan 

épített utak 
teljes hossza 

km 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
0 48,00 

Magyar 

Közút 

Nzrt. 

 

CO14 output 

Az újraépített 

vagy felújított 

utak teljes 
hossza 

km 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
0 96,00 

Magyar 

Közút 

Nzrt. 

 

F41 
pénzü

gyi 

az igazoló 

hatóság 

számviteli 

rendszerébe 

bekerülő és a 

hatóság által 

igazolt 

elszámolható 

ráfordítások 

teljes 

összege 

EUR 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
66 074 934 357 028 067 

Irányító 

Hatóság 
 

K41 

kulcs-

végreh

ajtási 

lépés 

Megkötött 

támogatási 

szerződések 

száma 

db 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
1 - 

Irányító 

Hatóság 
 

K42 

kulcs-

végreh

ajtási 

lépés 

Megkötött 

támogatási 

szerződések 

száma 

db 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 
1 - 

Irányító 

Hatóság 
 

Kiegészítő minőségi információ az eredményességmérési keret kialakításáról  
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2.A.9_4  Beavatkozási kategóriák  

7_4. táblázat: 1. dimenzió – Beavatkozási terület 

Prioritástengely 4 - A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 
030. Másodrendű útkapcsolat a TEN-T úthálózathoz és 

csomópontokhoz (új építésű) 
103 473 857 

ERFA Kevésbé fejlett 031. Egyéb nemzeti és regionális utak (új építésű) 40 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 
034. Egyéb felújított vagy javított út (autópálya, nemzeti, 

regionális vagy helyi) 
155 000 000 

ERFA Kevésbé fejlett 121. Előkészítés, megvalósítás, monitoring és vizsgálat 5 000 000 

8_4. táblázat: 2. dimenzió – Finanszírozási forma 

Prioritástengely 4 - A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 01. vissza nem térítendő támogatás 303 473 857 

9_4. táblázat: 3. dimenzió – Területtípus 

Prioritástengely 4 - A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA Kevésbé fejlett 07. Nem alkalmazható 303 473 857 

10_4. táblázat: 4. dimenzió – Területi végrehajtási mechanizmusok 

Prioritástengely 4 - A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 

ERFA kevésbé fejlett 07. Tárgytalan 303 473 857 
 
 

 

11_4. táblázat: 6. dimenzió – ESZA másodlagos téma (csak ESZA és YEI)  

Prioritástengely 4 – A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Alap Régiókategória Kód összeg EUR 
 

 

2.A.10_4 A technikai segítségnyújtás tervezett használatának összefoglalása, ahol szükséges, a 

program menedzsmentjében és ellenőrzésében érintett hatóságok és a kedvezményezettek 

adminisztratív kapacitását erősítő intézkedések 

Prioritási tengely  4 – A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

 

2.B  A technikai segítségnyújtáshoz kapcsolódó prioritási tengelyek ismertetése  
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3. SZAKASZ FINANSZÍROZÁSI TERV  

3.1  Az egyes alapokból származó pénzügyi előirányzat és az eredményességi tartalékhoz tartozó összegek 

17. táblázat 

Alap Régiók

ate-

gória 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

  

Fő 

allokáció 

Eredmé-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé

-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé

-

nyességi 

tartalék 

Fő 

allokáció 

Eredmé

-

nyességi 

tartalék 

Fő allokáció 

Eredmé-

nyességi 

tartalék 

ERFA Kevésb

é fejlett  78 112 162 4 985 882 80 219 631 5 120 401 82 460 824 5 263 456 84 447 148 5 390 243 86 697 574 5 533 887 89 230 207 5 695 545 92 065 774 5 876 542 593 233 320 37 865 956 

Összes 

ERFA 

 
78 112 162 4 985 882 80 219 631 5 120 401 82 460 824 5 263 456 84 447 148 5 390 243 86 697 574 5 533 887 89 230 207 5 695 545 92 065 774 5 876 542 593 233 320 37 865 956 

KA  
331 393 334 21 152 766 341 904 216 21 823 673 352 931 686 22 527 554 362 105 832 23 113 138 371 811 413 23 732 643 383 468 995 24 476 744 395 050 936 25 216 019 2 538 666 412 162 042 537 

Összesen  

409 505 496 26 138 648 422 123 847 26 944 074 435 392 510 27 791 010 446 552 980 28 503 381 458 508 987 29 266 530 472 699 202 30 172 289 487 116 710 31 092 561 3 131 899 732 199 908 493 
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3.2  Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)  

18a. táblázat: Finanszírozási terv 

Prioritási 

tengely 

Alap 
Régió 

kategória 

Az 

Uniós 

támoga

tás 

számítá

sának 

alapja 

(Összes 

elszám

olható 

költség 

vagy 

elszám

olható 

közkia

dás) 

  

Uniós 

támogatás  

Nemzeti 

önrész  

A nemzeti önrész 

indikatív bontása 

Teljes 

finanszírozás  

Társfina

nszírozás

i arány 

EBB 

hozzáj

árulás

ok  

Fő allokáció Eredményességi tartalék 

Eredmé

nyességi 

tartalék 

összege 

az összes 

uniós 

támogat

ás 

arányáb

an 

Nemzeti 

közfinanszír

ozás 

Nemzeti 

magánfi

nanszíro

zás  

  
Uniós támogatás  

Nemzeti 

önrész  

Uniós 

támogatás  

Nemzeti 

önrész  

      (a) (b) = (c) + (d) (c) (d) (1) (e) = (a) + (b) 
(f)  = 

(a)/(e) (2)  
(g) (h)=(a)-(j) 

(i) = (b) – 

(k) (j) 

(k)=(b)*((j)/

(a)) 

(l)=(j)/(a

)*100 

1.                 

Nemzetközi 
(TEN-T) 

közúti 

elérhetőség 
javítása 

KA 
 

Összes 
elszámo

lható 

költség 

863 122 401 152 315 718 152 315 718 0 1 015 438 119 85% 0 802 703 833 141 653 618 60 418 568 10 662 100 7,00% 

2.                  

Nemzetközi 

(TEN-T) 
vasúti és vízi 

úti 

elérhetőség 
javítása 

KA 
 

Összes 

elszámo

lható 
költség 

1 259 035 159 222 182 677 222 182 677 0 1 481 217 836 85% 0 1 192 124 273 210 374 874 66 910 886 11 807 804 5,31% 

3. 

Fenntartható 
városi 

közlekedés 

ERF
A 

kevésbé 
fejlett 

Összes 

elszámo
lható 

költség 

327 625 419 57 816 252 57 816 252 0 385 441 671 85% 0 307 967 894 54 347 277 19 657 525 3 468 975 6,00% 
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fejlesztése, 

elővárosi 

vasúti 
elérhetőség 

javítása  
KA 

 

Összes 

elszámo

lható 
költség 

578 551 389 102 097 304 102 097 304 0 680 648 693 85% 
 

543 838 306 95 971 466 34 713 083 6 125 838 6,00% 

4. TEN-T 

hálózat 
közúti 

elérhetőségé

nek javítása  

ERF

A 

kevésbé 

fejlett 

Összes 

elszámo

lható 
költség 

303 473 857 53 554 212 53 554 212 0 357 028 069 85% 0 285 265 426 50 340 959 18 208 431 3 213 253 6,00% 

Összesen KA   

Összes 
elszámo

lható 

költség 

2 700 708 949 476 595 699 476 595 699 0 3 177 304 648 85% 
 

2 538 666 412 447 999 957 162 042 537 28 595 742 6,00% 

Összesen 
ERF

A 

kevésbé 

fejlett 

Összes 

elszámo

lható 
költség 

631 099 276 111 370 464 111 370 464 0 742 469 740 85% 
 

593 233 319 104 688 237 37 865 957 6 682 228 6,00% 

Mindösszese
n 

- - 

Összes 

elszámo
lható 

költség 

3 331 808 225 587 966 163 587 966 163 0 3 919 774 388 85% 0 3 131 899 732 552 688 193 199 908 494 35 277 970 6,00% 

(1) Csak abban az esetben töltendő ki, ha a prioritási tengely összköltségben van kifejezve 

(2) Ez az arány a táblázatban hozzá legközelebb eső kerek számra kerekíthető. A kifizetésekre visszatérítésére alkalmazott pontos arány az (f) hányados 

18c. táblázat: A pénzügyi terv bontása prioritási tengely, alap, régiókategória és tematikus célkitűzés szerint  

Prioritási tengely Alap Régiókategória Tematikus célkitűzés Uniós támogatás  Nemzeti önrés Összes 

finanszírozás  

1. Nemzetközi 

(TEN-T) közúti 

elérhetőség javítása 

KA  
A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrában 
863 122 401 152 315 718 1 015 438 119 

2.  Nemzetközi 

(TEN-T) vasúti és vízi 

úti elérhetőség javítása 

KA  
A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrában 
1 259 035 159 222 182 677 1 481 217 836 

3. Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése, 
ERFA Kevésbé fejlett A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 327 625 419 57 816 252 385 441 671 
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elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrában 

KA  

A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 
hálózati infrastruktúrában 

578 551 389 102 097 304 680 648 693 

4. TEN-T hálózat 

közúti 

elérhetőségének 

javítása 

ERFA Kevésbé fejlett 
A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk 

keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrában 
303 473 857 53 554 212 357 028 069 

ÖSSZESEN - - - 3 331 808 225 587 966 163 3 919 774 388 

 

19. táblázat:  Az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez felhasználandó támogatás indikatív összege  

Prioritási tengely Az éghajlatváltozás célkitűzésekhez felhasználandó 

támogatás indikatív összege  

Az operatív programhoz rendelt teljes összeg 

részaránya (%) 

1.   2 400 000 0,07% 

2.  480 000 000 14,41% 

3.   350 470 723,2 10,52% 

Összesen 832 870 723,2 25,00% 
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4. SZAKASZ INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS  

Az IKOP a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiára épül, mely az 

országos területi vonatkozású tervdokumentumokkal összhangban, azok céljainak 

figyelembevételével készült. Az IKOP prioritástengelyei a nemzetközi, regionális és 

városi-elővárosi szempontok integrálásával kerültek kialakításra. 

A 2014-2020-as a területi operatív programok is hozzájárulnak egyes közlekedési 

beruházásokhoz, amelyek keretét a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia jelenti.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az alábbi beavatkozásokat 

tervezi: 

1. A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés keretében 

alacsonyabb rendű utak bel- és külterületi felújítását és fejlesztését annak érdekében, 

hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő vállalkozások és a 

fejlesztett üzleti infrastruktúra elérhetővé váljon, a vállalkozások pedig megfelelő 

mértékben találjanak munkavállalókat, másrészt a TEN-T hálózaton kívüli főúti 

szakaszok, települési elkerülő utak kiépítését, fejlesztését a településeken átmenő 

gépjárműforgalom mérséklése érdekében. Ennek keretében támogatni tervezik a(z): 

 Közcélú (közforgalmú) infrastruktúra fejlesztését, köztük kerékpáros közlekedés 

infrastruktúráét  

 Ipari parkhoz vezető utak fejlesztését, felújítását, építését 

2. A fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében:  

 Nem kötöttpályás közösségi közlekedésfejlesztések (pl. utastájékoztatás, e-

jegyrendszer, autóbusz pályaudvarok, megállóhelyek korszerűsítése, kapcsolódó 

B+R, P+R parkolók, buszsávok létrehozása), gyalogos közlekedés fejlesztése 

 Városi közúti közlekedésbiztonság fejlesztése, forgalomcsillapítás, közlekedési 

felületek akadálymentesítése 

 Hivatásforgalmú kerékpárforgalmi hálózatok, kerékpár-tárolási lehetőségek, 

kerékpáros közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése (pl. közbringa rendszer) 

 fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP-ok) kidolgozásának támogatása (városi 

vagy járási szinten) 

 Igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás kialakítása 

 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) az alábbi 

közlekedési beavatkozásokat tervezi támogatni: 

1. kerékpáros közlekedés fejlesztését, P+R és B+R parkolók építését (ezen 

fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzéseket és a kerékpáros közlekedés 

biztonságát növelő fejlesztéseket) 

2. kerékpáros közlekedés közösségi közlekedésbe integrálását (pl. B+R parkolók, 

kerékpártárolók) 

4.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztés (adott esetben) 

Az IKOP esetében nem releváns. 
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4.2 Fenntartható városfejlesztési integrált beavatkozások (adott esetben) 

Az IKOP esetében nem releváns. 

 

20. táblázat: A fenntartható városfejlesztés integrált akciói – indikatív ERFA és ESZA 

támogatási összeg 

Alap ERFA és ESZA támogatás 

(indikatív) (EUR) 

Részesedés a program 

teljes allokációjából 

Összes ERFA 0,00 0,00% 

Összes ERFA+ESZA 0,00 0,00% 
 

4.3 Integrált területi beruházás (ITI) (adott esetben) 

Az IKOP esetében nem releváns.  

21. táblázat: A 4.2 ponton kívüli ITI indikatív pénzügyi allokációja (aggregált összeg) 

Prioritási tengely Alap Indikatív pénzügyi alloáció (Uniós 

támogatás) (EUR) 

Összesen  0,00 
 

4.4 A legalább egy másik tagállamban működő kedvezményezettekkel az operatív program 

keretében végrehajtott interregionális és transznacionális intézkedésekre vonatkozó 

rendelkezések (adott esetben) 

Az IKOP esetében nem releváns.  

4.5 A tagállam által azonosított programterület szükségleteire is figyelemmel a program 

szerint tervezett beavatkozásoknak a makroregionális stratégiákhoz és tengeri medencéket 

érintő stratégiákhoz való hozzájárulása  

Az Operatív Program tervezése az előkészítés stádiumától kezdve mind az előkészítés, mind a 

végrehajtás fázisaiban az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) figyelembevételével, releváns 

elemeinek beépítésével zajlik. 

 

Az IKOP 1. és 2. prioritástengely specifikus céljai az EUSDR 1/b prioritás területe 1. 

akciójának TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítását támogatják. Az EUSDR a 

határon átnyúló infrastruktúra elemek összehangolt fejlesztésének támogatásával és ezzel a 

határon túli összeköttetések felgyorsításával és a tranzitfolyósok jobb kihasználásával járul 

hozzá a specifikus célok hatékony megvalósításához. 

 

Az IKOP 2. prioritástengely 1. specifikus célja nevesített módon támogatja az EUSDR 4. 

akciójának (folyami információs rendszer) fejlesztését a TEN-T törzshálózat korszerűsítése 

keretében. Tekintettel arra, hogy a RIS regionálisan valósul meg, hozzájárulása maximális a 

hazai és a tranzitforgalom támogatásához. A fejlesztések optimálisan hasznosulnak az érintett 
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hatóságok számára is, továbbá minimalizálják az időjárási szélsőségekből származó 

veszteségeket a vízi közlekedésben.  

  

A prioritástengely specifikus céljai továbbá az EUSDR 1/b prioritás területe 1. akciójának 

(TEN-T közúti és vasúti prioritási projektek megvalósítása) vasúti vonatkozásait támogatják. A 

vasútvonalak átépítésének hozadékai a nemzetközi elérési időben is érvényesülnek, a 

beruházások a nemzetközi forgalom következtében a pályahasználati díjakban hamarabb 

megtérülnek. 

 

Az IKOP 3. prioritástengely kötöttpályás városi közlekedésfejlesztéseire vonatkozó specifikus 

célja az EUSDR 1/b prioritás területének 4. akciójához (fenntartható városi közlekedési 

rendszerek) járul hozzá, míg 2. specifikus célja (intermodalitás javítása) az EUSDR közúti 

közlekedési prioritása 7. akcióját (intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése) támogatja.  

 

A Duna Stratégia mindkét specifikus cél tekintetében a határon átnyúló agglomerációk 

intelligens közlekedésfejlesztésének koordinált megvalósítását tudja támogatni.  

 

Az IKOP tervezése során figyelembevételre kerültek az EUSDR-ben szereplő 

közlekedésfejlesztési projektek, melyek közül Magyarországot a következők érintik: 

 TEN-T Mediterrán vasúti folyosó fejlesztése 

 Egyes észak-déli közúti folyosók (pl. CETC-Route 65, Gdansk-Ploce, Via Carpathia) 

fejlesztése, melyek hazai szakaszai a TEN-T hálózat részét képzik. 

 EuroVelo 6 kerékpárút.  

 Nagysebességű vasúthálózat előkészítése 

 Duna hajózhatósága 

A fenti projektek megfelelő előkészítést (pl. szükséges környezetvédelmi engedélyek 

megszerzését) követően az IKOP és CEF keretében tervezettek, ez alól az EuroVelo 6 

kerékpárút a kivétel, mely az operatív programok közötti lehatárolások alapján a Gazdasági és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) hatáskörébe tartozik.  

 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia elő-megvalósíthatósági tanulmánya 

alapján 705-870 milliárd Ft-ba kerülő Budapest-Bécs nagysebességű vasútvonal megépítése 

csak 10-12 millió utas/év küszöbérték esetén lehet pénzügyileg fenntartható, amit a forgalmi 

modell 2035 utánra prognosztizál.    

 

A Duna hordalékegyensúlya felborulásának és medermélyülésének ivóvízbázisokra, Natura 

2000 területekre, turizmusra és hajózásra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak visszafordítása és az 

ezeket célzó komplex hatásvizsgálatok és tervek megalapozására az EUSDR keretében az 

érintett Duna országokat lefedő hordalékegyensúly modell kerül kidolgozásra. A későbbiekben 

azonosított fejlesztések hajózási elemeinek finanszírozására a CEF forrásai lehetnek alkalmasak.  
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5. SZAKASZ  A SZEGÉNYSÉG ÁLTAL LEGINKÁBB SÚJTOTT FÖLDRAJZI TERÜLETEK VAGY A 

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VAGY TÁRSADALMI KIREKESZTÉS LEGNAGYOBB 

KOCKÁZATÁVAL SZEMBENÉZŐ CÉLCSOPORTOK EGYEDI SZÜKSÉGLETEI  

5.1 A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/a kirekesztés által leginkább 

veszélyeztetett célcsoportok  

Az IKOP esetében nem releváns. 

 

5.2  Stratégia a szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/célcsoportok egyedi 

szükségleteinek kezelésére és adott esetben a partnerségi megállapodásban 

meghatározott integrált megközelítéshez való hozzájárulás 

Az IKOP esetében nem releváns. 

 

22. táblázat A szegénység által leginkább érintett földrajzi területek/célcsoportok egyedi 

szükségleteinek kezelésére tervezett intézkedések 

Célcsoport/földrajzi 

terület 

Az integrált 

megközelítés 

rését 

képző 

tevezett 

intézkedések 

fő típusai 

Prioritástengely Alap Régiókategória Beruházási 

prioritás 
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6. SZAKASZ SÚLYOS ÉS TARTÓS TERMÉSZETI VAGY DEMOGRÁFIAI HÁTRÁNYBAN LÉVŐ 

FÖLDRAJZI TERÜLETEK SAJÁTOS SZÜKSÉGLETEI  

Az IKOP esetében nem releváns. 
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7. SZAKASZ AZ IRÁNYÍTÁSÉRT, A KONTROLLÉRT ÉS AZ ELLENŐRZÉSÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK ÉS 

SZERVEZETEK, VALAMINT AZ ÉRINTETT PARTNEREK SZEREPE  

7.1  Az érintett hatóságok és szervezetek  

23. táblázat:  Az érintett hatóságok és szervezetek 

Hatóság/szervezet A hatóság/szervezet, osztály vagy 

csoport megnevezése  

A hatóság/szervezet vezetője 

(beosztása vagy tisztsége) 

Irányító Hatóság 

NFM, Közlekedési Operatív 

Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 

helyettes államtitkár 

Igazoló hatóság, ahol alkalmazható Magyar Államkincstár elnök 

Ellenőrzési hatóság 
Európai Uniós Támogatásokat 

Auditáló Főigazgatóság 
főigazgató 

Szerv, amely számára a Bizottság 

kifizetést eszközöl 
Magyar Államkincstár elnök 

 

7.2  Partnerek bevonása  

7.2.1  Az érintett partnereknek az operatív program elkészítésébe történő bevonására tett 

intézkedések és a partnerek szerepe az operatív program végrehajtásában, monitoringjában 

és értékelésében 

A közlekedésfejlesztés szempontjából releváns partnerek az IKOP tervezését a 

kezdetektől segítik és nyomon követik. A kezdeti szakaszban a partnerek bevonása 

döntően az IKOP tervezést megalapozó Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia kidolgozásában jelent meg, melynek már korai fázisába valamennyi megye és 

szinte az összes közlekedési szakmai szervezet bekapcsolódott. Hazánk új nemzeti 

közlekedési stratégiájára összesen több mint 1700 észrevétel érkezett, ennek 85%-a 

elektronikusan, 15%-a pedig az összesen 14 fórumon (pl. megyei, közlekedési alágazati, 

környezetvédelmi, stratégiai). A közlekedési stratégia átfogó jellegére tekintettel a 

megfogalmazott kihívások, gyengeségek és célok, valamint előirányzott kezelési módok 

olyan szakmai szervezetekkel történt konzultáció eredményeképp kerültek azonosításra, 

amelyek a minisztérium feladatkörét érintően fajsúlyos érdekek képviseletében lépnek 

fel, vagy a minisztériumnak egyébként is stratégiai partnerei.  

 

A partnerség a 240/2014/EU Rendelet rendelkezéseit figyelembe véve került 

lefolytatásra. A szaktárca és a Miniszterelnökség készített partnerlisták összeállítása során 

követendő cél volt, hogy az Operatív Program előkészítésének első lépéseként nemzeti 

környezetben azonosítsuk az érintett érdekelt feleket. Az egyes szervezetek súlyuknál, 

szakmai tevékenységüknél, tagságuknál fogva biztosították az általuk képviselt szféra 

reprezentativitását. Az operatív programok tervezésének előrehaladásával előbb 

széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, 

társadalmi, környezeti és területi szereplők bevonásával történt meg az operatív 
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programok tervezése.  

A program szempontjából releváns partnerek a tervezést a kezdetektől segítik, az operatív 

program kialakulását nyomon követik. 

 

2013 októberéig, azaz az első társadalmi egyeztetésig az IKOP készítésébe a 

kormányzaton kívüli szereplők közül többek között a KözOP monitoring bizottsági 

tagok, MMK, LEF és tagszervezetei (pl. HUNGRAIL), kerékpáros szervezetek, megyei 

jogú városok tervezői kapcsolódhattak be, emellett a különböző konferenciákon is 

ösztönöztük a partnerek bekapcsolódását. A partnerek tájékoztatása elsősorban a 2014-

2020-as időszakban az 1600/2012. (XII.17) Kormányhatározat eredményeként csökkenő 

forráskeret, illetve a szigorúbb előírásokkal kapcsolatban (pl. kidolgozott 

projektcsatorna, közlekedési stratégia, Európa 2020 célok) történt meg. A 

rendezvényeken és egyéb fórumokon a partnerek által adott észrevételek alapján az 

IKOP-ban a legjelentősebb változás és az prioritásokra, specifikus célkitűzések 

kiválasztására gyakorolt hatás az volt, hogy az 1.0 változatában még nem szerepelt városi 

közlekedési prioritás, mivel a szaktárca azt a helyi közlekedés és a szubszidiaritás elve 

miatt a területi operatív programok hatáskörének tekintette. A partnerek javaslatára a 

későbbi változatokba már bekerült ez a prioritás, melynek kerete az IKOP 3.0 változatára 

tovább emelkedett. Emellett egyes prioritások az eredetinél komplexebb fejlesztéseket is 

lehetővé tesznek azáltal, hogy kibővültek a projekt-előkészítési, járműbeszerzési 

elemekkel. A valamennyi közlekedési ágazatban a korábbi IKOP verziókban 

szigetszerűen kezelt közlekedésbiztonsági és ITS fejlesztések horizontális elemmé váltak. 

Az IKOP-on belüli forrásfelosztás kapcsán a partnerek igényeit a tervezési keretek között 

lehetett figyelembe venni, így például a területi szereplők által többször és hangsúlyosan 

kért közútfejlesztési (különösen a TEN-T hálózaton kívüli szakaszoké) keret emelése az 

Európai Bizottság megközelítésével ellentétes lett volna.  

 

A 2013. októberig tartó partnerségi szakaszban a szakma elvárásainak és tapasztalatainak 

felhasználásával elkészült az IKOP 3.0 változata, amelyet a központi honlapon 

(www.nfu.hu/partnerség) tettük elérhetővé, ahonnan az információk bárki számára 

megismerhetővé váltak. Ezen folyamattal kezdődött meg az operatív program 

központilag koordinált, rendszerszerű eszközökkel támogatott széles körű társadalmi 

egyeztetése, így 2013 őszétől a partneri dialógus kiegészült a fejlesztések 

kedvezményezettjeit és érintettjeit tömegesen elérő szervezett tájékoztatással is. Az 

operatív program központi honlapon történő közzétételével egyidejűleg több ezer 

felkérés került kiküldésre írásban a szakmai partnereinken túl mindazon szervezetek 

részére is, akik a partnerség jegyében bármely téma kapcsán kapcsolatban álltak a záruló 

fejlesztési ciklusban a támogatókkal. Ezekben a figyelemfelhívó levelekben arra bíztattuk 

partnereinket, hogy osszák meg velünk javaslataikat és észrevételeiket akár a honlapon, 

akár egy központi email címen keresztül. Az operatív program véleményezése kapcsán 

az on-line felületre összesen 112 vélemény érkezett be. 

 

Annak érdekében, hogy a párbeszédünket kiterjesszük a szakmai partnereinken túl az 

http://www.nfu.hu/partnerség
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egyéb érdeklődők körére is, szakmai fórum megrendezésére került sor 2013. november 

14-én, ami az operatív program részletesebb megvitatását helyezte fókuszba. A szakmai 

fórumon összesen 72 partner képviseltette magát, ahol az operatív program tervezői 

részéről történő bemutatásán kívül lehetőség nyílt a programhoz észrevételt, javaslatot 

megfogalmazó partnerekkel szakmai párbeszéd, vita lefolytatására is. 

 

Szintén személyes konzultációra nyílt lehetőség a hét régió központjába a Széchenyi 

Programiroda és a Regionális Fejlesztési Ügynökségek területileg illetékes irodái 

közreműködésével szervezett és lebonyolított rendezvényeken, ahol további közel ezer 

résztvevő jelenlétében tudtunk vitát folytatni. A regionális rendezvények helyszínei és 

időpontjai a következők voltak: 

 2013. november 28. Miskolc, amelyen 149 fő vett részt 

 2013. november 29. Debrecen, amelyen 175 fő vett részt 

 2013. december 2. Szeged, amelyen 113 fő vett részt 

 2013. december 3. Budapest, amelyen 133 fő vett részt 

 2013. december 4. Székesfehérvár, amelyen 114 fő vett részt 

 2013. december 5. Győr, amelyen 98 fő vett részt 

 2013. december 6. Pécs, amelyen 131 fő vett részt 

 

A rendezvények a lehető legszélesebb szakmai partneri kör számára elérhetők voltak, 

meginvitálásra kerültek a tervezés első fázisában megszólított szakmai partnerek, 

továbbá mindazok, akik a tervezéshez eddig inputot szolgáltattak, valamint az illetékes 

helyi és más hatóságok, a gazdasági és szociális partnerek és a civil társadalmat 

képviselő testületek több száz fős köre. Részvételi lehetőséget biztosítottunk továbbá a 

jelenlegi programozási ciklus monitoring bizottsági tagjainak és a közreműködő 

szervezeteknek, valamint az irányító hatóságoknak és valamennyi központi kormányzati 

szervnek az adott rendezvény tematikájától függetlenül. A fentieken kívül megszólításra 

kerültek azon kiemelt horizontális szervezetek is, akik programokon átívelő, horizontális 

érdekek és elvek érvényesítése érdekében tevékenykednek. 

A szakmai fórumokon és a regionális rendezvényeken a résztvevők 27 véleményt, 

javaslatot fogalmaztak meg a programmal kapcsolatban. 

Összességében a partnerségnek ebben a nyílt szakaszában 139 (on-line és 

rendezvényeken megtett) észrevétel érkezett be a program kapcsán. A nyílt társadalmi 

egyeztetésre bocsátott verzió a beérkezett vélemények és a Bizottsággal folytatott 

egyeztetéseknek megfelelően került átdolgozására. A Bizottság részére hivatalos 

tárgyalásra benyújtott operatív program a Széchenyi2020 weboldal partnerségi felületén 

közzétételre került, ezáltal biztosítva annak megismerhetőségét az érintettek számára. A 

programdokumentum véleményezésének lehetősége az on-line felületen ezen verzió 

tekintetében is biztosítottá válik. 

 

2014. november 7. és 24. között az IKOP újabb társadalmi egyeztetésre lett bocsátva a 

Széchenyi2020 weboldalon, ahova összesen 16 vélemény érkezett. Ezek 

figyelembevételével került átdolgozásra az IKOP.  

http://palyazat.gov.hu/
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A beérkezett észrevételekre egyenként visszacsatolást és választ küldünk az operatív 

program Bizottság által történő elfogadását követően, az operatív program végleges 

tartalmát és jóváhagyott intézkedéseit tükröző válaszok formájában. 

 

A nyílt társadalmi konzultáció során beérkezett észrevételek megválaszolása érdekében 

IKOP partnerségi munkacsoport felállítására került sor. Ennek tagjai a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az irányító hatóság, az operatív program partnerségi egyeztetésének 

koordinálását végző Miniszterelnökség, valamint a NFM munkatársai voltak. A 

munkacsoport feladata a beérkezett vélemények feldolgozása, megvitatása volt azok 

operatív programba történő beépítés céljából. A munkacsoport keretében biztosított volt, 

hogy minden, a tervezésben és végrehajtásban érintett kormányzati szereplő kifejthesse 

véleményét a beérkezett javaslatok kapcsán, és ennek eredményeképpen szülessen meg a 

partnerek számára megküldendő visszajelzés is. Az operatív program partnerségi 

egyeztetése keretében érkezett hozzászólásokra adott válaszok az on-line felületen 

kerülnek közzétételre és így mindenki számára elérhetővé válnak az operatív program 

véglegesítését követően, a nyilvánosság követelményeinek megfelelően.  

 

Fentiek alapján az operatív program nyílt szakmai konzultációja egyaránt megjelenítette 

a kormányzati és a nem kormányzati szervezeteket, a civil és az üzleti szféra képviselőit. 

A partnerség kiterjedt a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák fejlesztésében 

érdekelt és a fejlesztések által érintett központi és területi szereplőkre. Így kulcspartnerek 

a területi önkormányzatok, a kormányzat mellett működő tanácsok és érdekegyeztető 

fórumok, egyes hatóságok és szakmai vagy érdekképviseleti civil szervezetek (különösen 

környezeti, esélyegyenlőségi, szociális, gazdaságfejlesztési), a kamarák és a gazdasági 

szereplők egyéb tömörülései, az egyetemek és a kutatóintézetek, az egyházak. 

 

Az operatív program partnerségi egyeztetésének folyamata során az alábbi alapelvek 

érvényesültek: 

 Koordináció – az operatív program társadalmi egyeztetése koordináltan, a 

vélemények fogadása meghatározott szempontrendszer szerint, az operatív program 

kialakításában résztvevő összes kormányzati szerv bevonásával, strukturáltan történt; 

 Dokumentáció – az egyeztetés lépései, az abban résztvevő partnerek véleménye 

dokumentált; 

 Folyamatosság – az operatív program egyeztetése a prioritások kialakításától kezdve 

a végleges változat megvitatásáig folyamatosan történt; 

 Visszacsatolás – érdemi dialógus jött létre az észrevételek, javaslatok strukturált 

feldolgozása és megválaszolása során; 

 Transzparencia – az operatív program partnerségi egyeztetése az Internet, írott és 

elektronikus média bevonásával a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett zajlott; 

 Esélyegyenlőség – az operatív program egyeztetésének teljes folyamatában 

érvényesült az esélyegyenlőség. 
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A partnerség legfontosabb outputjai: 

A partnerség során a több partner által is jelzett főbb észrevételek, tanulságok a 

következők voltak:  

1. Szinte valamennyi területi szereplő javasolta az IKOP forrásainak, ezen belül is a 

TEN-T hálózaton kívüli közútfejlesztések támogatásainak jelentős növelését. Az 

Európai Bizottság a 2014-2020-as tárgyalásokat megkezdő 2012. októberi ún. 

pozíciós papír kiadásától folyamatosan utóbbival ellentétes állásponton volt, majd 

2014. február 7-i egyeztetésen végleg elzárkózott a TEN-T hálózaton kívüli utak 

IKOP-os támogatásától, de a témát május 22-én újranyitotta és maximum 303 millió € 

uniós támogatást enged ilyen célokra fordítani, de csak igen szigorú feltételekkel (pl. 

csak a megyei jogú városok TEN-T hálózatra bekötése támogatható). 

2. Az egyeztetések során a legtöbb esetben sikerült tisztázni a partnerekkel, hogy:  

1. ha az általuk javasolt beavatkozást az IKOP nem is tartalmazza, attól még más 

forrásból tervezzük azt támogatni. A legtöbb ilyen észrevétel a vízi (pl. 

kikötőfejlesztés) és kerékpáros közlekedéssel, valamint a közösségi közlekedési 

járművek beszerzésével (pl. autóbusz) kapcsolatban érkezett. Utóbbiból a városi 

buszok végül beépítésre kerültek az IKOP-ba. 

2. a projektek IKOP listára kerülésének feltétele a stratégiai (pl. Európa 2020, 

közlekedési stratégia) megalapozottság, a megfelelő előkészítettség és a 2014-

2020-as EU támogatási szabályokkal való összhang. Ennek egyik példája a 

repülőtéri infrastrukturális beruházások, amelyeknek a közlekedési stratégia 

alacsony prioritást adott, előkészítetlenek és az IKOP fő finanszírozását jelentő 

Kohéziós Alapról szóló 1300/2013/EU rendelet 2. cikk (2) f) pontja alapján csak 

igen korlátozottan lennének támogatható. A partnerek által fontosnak tartott egyes 

egyéb beavatkozások (pl. vasúti pályakarbantartó gépek beszerzése, hajók főgép 

cseréje) EU támogatása az Európai Bizottság megközelítésével ellentétes volt.  

3. a gyakran nehezen érthető támogatási szakzsargon és az operatív program 

kialakításával kapcsolatos korlátok (pl. az OP szerkezete, karakterek száma). A 

partnerek emellett fontosnak tartották, hogy az IKOP tartalmazza a közlekedési 

stratégia helyzetelemző részeinek megállapításait és a főbb 2014-2020-as EU 

támogatási szabályokat.     

 

– A tervezés kulcspartnerei meghívást kapnak az operatív program végrehajtási 

partnerségében való részvételre is. A partnerek bekapcsolódhatnak a programok 

végrehajtáshoz és teljesítménykeret teljesüléséhez kötődő monitoring tevékenységbe és 

jelentéstételbe. A központi monitoring bizottság, illetve annak albizottságainak tagjai 

lehetőséget kapnak álláspontjuk kifejtésére. E bizottság és albizottságai tárgyalják az 

operatív program alatti tervezési szint tervdokumentumait és hagyják jóvá a kiválasztási 

szempontrendszert. 

–  

Az IKOP MB-be kötelező jelleggel meg kell hívni legalább egy környezetvédelmi civil 

szervezetet, valamint a romákat, a fogyatékossággal élő embereket és a nők és férfiak 

esélyegyenlőségét képviselő legalább egy-egy civil szervezet képviselőjét.  
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A partnerség elve a végrehajtás minden szintjén érvényesül: 

 a monitoring bizottságokban a tagok fele nem kormányzati képviselő 

 a jelentős hatású projektek előkészítése során készülő Környezeti Hatásvizsgálat 

keretében a lakossági egyeztetés kötelező 

 

7.2.2  Globális támogatások (az ESZA tekintetében, ahol releváns) 

  

 

7.2.3  Kapacitásépítő tevékenységek finanszírozása (az ESZA tekintetében, ahol releváns) 
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8. SZAKASZ AZ ALAPOK, AZ EMVA, AZ ETHA ÉS MÁS UNIÓS ÉS NEMZETI FINANSZÍROZÁSI 

ESZKÖZÖK KÖZÖTTI, VALAMINT AZ EBB-VEL TÖRTÉNŐ KOORDINÁCIÓT BIZTOSÍTÓ 

MECHANIZMUSOK  

Az IKOP mellett az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kivételével 

hangsúlyozottan nem közlekedésfejlesztési fő célú alábbi operatív programok és EU 

támogatások közvetett hatásként hozzájárulhatnak egyes közlekedési beruházások 

céljainak megvalósításához. Az érintett programok a következők:    

1. Területfejlesztési operatív programok, amelynek beavatkozásait a 4. szakasz 

ismerteti. 

2. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), amelynek keretében 

az alábbi beavatkozások tervezettek: 

1. Magántulajdonú ipari parkok, telephelyek, logisztikai központok, kiemelt 

növekedési zónák kerítésen belüli iparvágány és útfejlesztése. 

2. Intermodális logisztikai központok szolgáltatásainak (pl. kikötők) fejlesztése 

az EUSDR-hez kapcsolódóan. 

3. Nemzetközi és országos turisztikai kerékpárforgalmi hálózat (pl. EuroVelo) 

és létesítmények fejlesztése, korszerűsítése 

3. A Vidékfejlesztési Program keretében mezőgazdasági és erdészeti utak, elsősorban 

tanyás településeken az önkormányzati utak karbantartásához szükséges gépek 

beszerzése, és mikro-közlekedési szolgáltatások (pl. falu és tanyagondnoki 

szolgálat, iskolabusz szolgáltatás) fejlesztése tervezett. 

4. A Belső Biztonsági Alap, a Herkules III Program és a Customs 2020 keretében 

tervezett vám és határellenőrzést segítő fejlesztések. Ehhez az IKOP az EU külső 

TEN-T határain közúti és vasúti röntgenberendezésekkel és testszkennerek 

támogatásával tud hozzájárulni. A forgalmi áramlatokat közvetlenül nem javító 

vámberendezéseket és szolgáltatásokat a magyar költségvetés és/vagy a 

Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program fogja finanszírozni.  

5. A Horizon 2020, amely a közlekedési kutatási és innovációt támogatja. 

 

A CEF és az IKOP tervezése integráltan történt, melynek keretét a Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia jelentette. A CEF nem az IKOP része, a jelen 

fejezetben szereplő kapcsolódási pontok ismertetésén túl az IKOP-tól, amíg annak 

forrásai elérhetők egymástól elkülönítve kezeljük. A CEF kohéziós államoknak 

fenntartott része kizárólag az 1316/2013/EU rendelet I. mellékletében szereplő TEN-T-s 

törzshálózati folyosókra és horizontális projektekre vehető igénybe. Ezeket azért nem az 

IKOP-os finanszírozásra terveztük, mert a projektgazdák nem lennének kellően 

ösztönözve a CEF-es forrás lehívására, amire az előkészített fejlesztések egyébként 

lehetőséget adnának. A CEF-re a hazai KA forrásokból 1075 millió € (a 2014. évi 

tervezési köriratban szereplő 310,1 Ft/€ árfolyamon és 15%-os magyar 

társfinanszírozással 392 milliárd Ft) kerül átcsoportosításra, aminek allokációját 2016 

végéig fenntartják („magyar boríték”). A CEF-ből csak korlátozott mértékű források 

lesznek elérhetők a közúti fejlesztésekre. A CEF nemzeti borítékjaiból 2016 után 
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megmaradó keretet a kohéziós államok projektjei között pályázatos alapon kerül 

megversenyeztetésre. A CEF-re a legjobban előkészített infrastruktúrafejlesztéseinket 

kívánjuk benyújtani. A CEF-re tervezett projekteket az 5. melléklet tartalmazza. „A 

magyarországi TEN-T belvízi út és kikötői infrastruktúra fejlesztésének előkészítése és 

kivitelezése például több beavatkozást (pl. külön pályázatként az előkészítési 

tanulmány, majd külön pályázatként a kivitelezés) tartalmazó komplex főterv. A 

hajózhatósági projekteknek a Víz Keretirányelv követelményeit megfelelően 

figyelembe kell vennie, különösen a 4(7) feltételeket, amely szerint megfelelő elemzést 

kell végrehajtani amilyen korán csak lehetséges bármely olyan projekt tervezési 

fázisában, amely az állapot romlását okozva a víztest hidromorfológiai tulajdonságait 

megváltoztatja. Ez az alternatívák elemzését (jobb környezeti opciók), a szükséges 

kárenyhítő intézkedések bevezetését, és a közérdeket felülíró projektek fontosságának 

igazolását is tartalmazza.    

Megjegyezzük, hogy a CEF-re tervezett projektek melléklete nem tartalmazza az igény 

esetén felmerülő egyes intelligens közlekedésfejlesztési rendszereket (pl. SES) és a 

védett kamionparkolókat (autohofok).  

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel kapcsolatos hazai feladatokat az NFM 

Közlekedési Programért Felelős Helyettes Államtitkárságon belüli CEF Főosztály látja 

el. A CEF projektekről a Kormány (Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság) dönt.  

 

A CEF projektek még abban különböznek az IKOP-osoktól, hogy kezelőjük Mobilitási 

és Közlekedési Főigazgatóság, előzetes szakmai értékelésüket az Innováció és 

Hálózatok Végrehajtó Ügynökség (INEA) végzi majd és a projektek beadása a CEF-ben 

nem folytonos, hanem szakaszos lesz. A pályázatok ún. többéves és éves formában 

lesznek elérhetőek.      

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint 

a transznacionális együttműködési programok esetében az 1865/2013. (XI.19.) 

Kormányhatározat alapján Magyarország forrásallokációja folyó áron összesen 361,8 

millió € (~ 112,2 milliárd Ft), melyből csak korlátozott mértékben valósulhatnak meg 

zömmel határmenti közutak fejlesztései: 

 A határon átnyúló nemzetközi együttműködési programoknál a határon fekvő 

megyék szintjén, melynél valamennyi szomszédos országgal tervezett program 

tartalmaz közlekedésfejlesztést, elsősorban határkeresztező utakat 

 A transznacionális együttműködési programok (Közép-Európai Program, Duna 

Program) keretében NUTS2 régiók szintjén, és 

 Az interregionális együttműködési program keretében 

A fenti együttműködési programok nemzetközi egyeztetések miatt várhatóan csak 2014 

végén indulhatnak.  

A 2014-2020-as időszakban az Európai Beruházási Bank (EIB) hitelei is segítik a 

közlekedési beruházásokat. Az EIB a 2016-ig terjedő időszakra például 250 millió € 

hitelkeretet biztosított vasúti infrastruktúra felújítására és korszerűsítésére szolgáló 

projektek felmerülő központi költségvetési kiadások refinanszírozására. Az EIB-vel a 

koordináció és az információáramlás az OP és a központi koordináció feladata.  
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A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak értékelése megállapította, hogy közelebb 

kell hozni a szak- és a fejlesztéspolitikát, és ezzel egyidejűleg erősíteni kell a 

koordinációs funkciókat az intézményrendszerben. 

Az értékelés és az OP-k félidei értékelései megállapításai alapján:  

 a szinergiák jobb kihasználása és a lehatárolások hatékony kezelése érdekében 

szükséges a központi koordináció megerősítése; 

 az eredményesség fokozása érdekében a szak- és a támogatáspolitika közötti 

együttműködés erősítése szükséges;  

 a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a 

projektmegvalósításhoz, rontva az abszorpciós teljesítményt; 

 az egyes kiválasztási eljárástípusoknak a fejlesztés tárgyához nem kellően 

illeszkedő alkalmazása abszorpciós problémákat okozott; 

 a támogatási konstrukciók által széttördelt forrás-kihelyezési gyakorlat 

megnehezítette a pályázók (főleg az önkormányzati szektor) fejlesztési terveinek 

integrált megvalósítását, gyakran holtteher hatáshoz vezetve. 

Ezért a Kormány átalakította a fejlesztéspolitika intézményrendszerét. A Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség megszűnt, tevékenységét 2014. január 1-től a Miniszterelnökség 

(ME) és a szaktárcák végzik. Az ME látja el a 2014–2020-as időszakban az ESB alapok 

minden alapjára és programjára kiterjedő központi koordinációs funkciókat, és betölti a 

1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet 

szerepét. A fenti intézkedések mellett továbbá a kiemelt projekteknél az irányító hatóság 

műszaki szakértő bevonási jogkört is kapott. 

 

Az IKOP-hoz a fentiek mellett hazai finanszírozású eszközök is hozzájárulnak (lásd a 

hazai költségvetésből megvalósítani tervezett nem TEN-T utakkal kapcsolatos 

mellékletet), elsősorban a TEN-T hálózaton kívüli közútfejlesztéseknél, valamint a 

vasúi pályaműködtetési szerződések keretében megvalósuló felújítások. A megvalósult 

beruházások működtetésének finanszírozását az alábbiak biztosítják.   

• A vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények (pl. állomások) esetében a 2012/32/EK 

irányelv alapján a Magyar Állam és a vasúti pályaműködtetők (MÁV Zrt., GYSEV Zrt.) 

között létrejött pályaműködtetési szerződések.  

• A közösségi közlekedés esetében az 1370/2007/EU rendelet alapján létrejött 

személyszállítási közszolgáltatási szerződések. (pl. Magyar Állam és a MÁV-START 

Zrt., a Magyar Állam és a GYSEV Zrt., BKK Zrt. és BKV Zrt. között.) 

 

A tervezés és a végrehajtás során folyamatosan biztosítani kell az egyes OP-k közötti 

szinergiák kihasználását. A párhuzamosságok kiküszöbölését biztosító koordinációs 

mechanizmusok és intézmények a következők: 

 Az alapok koordinációját kormányzati szinten az Nemzeti Fejlesztési 

Kormánybizottság (NFK) biztosítja. Az NFK dönt az operatív program 

végrehajtása során felmerülő az irányító hatóság, a szakmapolitikai felelős, vagy 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter közötti, egyeztetésekkel nem rendezhető 

kérdésekben. 
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 Az irányító hatóságok egymás közötti egyeztetéseinek és együttműködésének 

fóruma a koordinációs szervezet által működtetett Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Bizottság (FKB) az NFK javaslattevő, véleményező, döntés-

előkészítő, koordináló testülete. Feladata az EU forrásokból megvalósuló 

programok összehangolásának biztosítása és a Kormány fejlesztéspolitikai 

döntéseinek előkészítése, itt kerülnek egyeztetésre az uniós forrásokból 

finanszírozandó fejlesztésekre vonatkozó főbb kérdések. A FKB-ba az irányító 

hatóságok képviselői mellett az egyéb uniós források felhasználásáért felelős 

szakpolitikai felelősök is meghívhatók.  

 Monitoring Bizottság (MB) látja el az 1303/2013/EU rendelet 49. cikkében és 

110. cikkében, meghatározott feladatokat. 

 A Partnerségi Megállapodás szintű monitoring bizottság a 2014-2020-as 

operatív programok közti összhang minél teljesebb megteremtése és az egységes 

koordináció biztosítása érdekében az MB mellett kerül felállításra. Utóbbi a 

végrehajtási intézményrendszer szereplői, egyéb érintett kormányzati szereplők, 

valamint a meghatározó társadalmi, szakmai és civil partnerek részvételével 

átfogóan követi nyomon a programok megvalósulását. Kiemelt figyelmet 

érdemlő általános szakpolitikai területeken, vagy horizontális szempontokkal, az 

interregionális, transznacionális és makroregionális stratégiákkal kapcsolatban, 

továbbá az egyéb, más uniós vagy hazai finanszírozási forrású fejlesztésekkel 

való összefüggés vizsgálatának támogatása érdekében ez garantálja a 

meghatározó partnerek bevonását. 

 

Horizontális Monitoring Bizottság 

A horizontális célok és követelmények teljesülésének nyomon követése és érvényesítése 

érdekében a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága mellett horizontális 

monitoring bizottság működik. A horizontális monitoring bizottság tagjai a Partnerségi 

Megállapodás monitoring bizottsága tagjai továbbá más, a horizontális monitoring 

bizottság tevékenysége szempontjából fontos szervezetek delegáltjai és egyéb meghívott 

szakértők. A Horizontális Monitoring Bizottság titkárságát a Miniszterelnökség európai 

uniós támogatások felhasználásáért felelős államtitkársága biztosítja. A horizontális 

monitoring bizottság feladata az anti-diszkrimináció, a nemek közötti egyenlőség, a 

fogyatékkal élők, továbbá a fenntartható fejlődés és a területi kohézió szempontjainak 

nyomon követése és érvényesítése a végrehajtás során. A horizontális monitoring 

bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter által az uniós és a hazai intézményi, 

jogi és pénzügyi keretekkel összhangban meghatározott elvek alapján megalkotott és 

saját maga által elfogadott ügyrendjében állapítja meg. Az horizontális szempontok 

programszintű nyomonkövetésére és érvényesítésére az operatív program monitoring 

bizottsága a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet alapján horizontális albizottságot hoz 

létre. 
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Horizontális Munkacsoport 

A Horizontális Monitoring Bizottság munkájának támogatására a koordinációs szerv 

horizontális munkacsoportot működtet, amelynek munkájában az irányító hatóságok és 

szakpolitikai felelősök szakértői, felkért szakértők és partnerek vesznek részt. A 

Munkacsoport, figyelemmel az egyes operatív programok sajátosságaira  

 2014 év végéig kidolgozza az ügyrendjét  

 2015. március végéig elkészíti, közzéteszi, és kétévente felülvizsgálja a horizontális 

szempontok érvényesítését biztosító koncepciót, meghatározza a horizontális 

szempontok nyomon követésére alkalmas adatok körét, gyűjtésük rendjét 

 Minden év május 31-ig elkészíti az operatív programok éves fejlesztési keretének 

horizontális szempontú értékelését, és az eredményről tájékoztatja a Horizontális 

Monitoring Bizottságot 

 Támogatja a horizontális szempontok érvényesítéséhez kapcsolódó 

kapacitásfejlesztést. 

 

Koordinációs szerv - Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Az uniós programokkal kapcsolatos, a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) 

bekezdése szerinti koordináló szervezet feladatait az ME látja el a 2014-2020-as 

időszakban. Ezáltal a legfontosabb koordinációs feladatok egy helyen, a szakmai 

végrehajtástól elkülönítetten – a Kormány EU források felhasználásáért felelős 

szervénél – kerülnek ellátásra. A koordináció kiterjed az Európai Strukturális és 

Beruházási (ESB) alapok mindegyikére.  

A koordinációs szerv biztosítja az OP-k és a vidékfejlesztési programnak az átfogó 

kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben a szakpolitikai felelőssel 

együttműködve javaslatot nyújthat be az NFK részére; 

 

Szakpolitikai felelős 

A szakpolitikai felelősök az uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó 

tartalmi kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és -

kiválasztás során a szakpolitikai szempontok érvényesítéséért. A szakpolitikai 

felelősség az ESB alapokból finanszírozott programok és az egyéb uniós források 

felhasználása tekintetében egybeesik.  

 

A szakpolitikai felelős meghatározza a pályázati felhívás szakmai tartalmát, részt vesz a 

Döntés Előkészítő Bizottságban, és szavazati joggal rendelkezik az MB-ben. 
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9. SZAKASZ ELŐZETES FELTÉTELRENDSZER  

9.1  Előzetes feltételrendszer  

Az előzetes feltételrendszer alkalmazhatósága és teljesülése értékelésére vonatkozó információ 

(választható). 

A közlekedést közvetlenül az T07.1 közlekedés, T07.2 vasút és T07.3 egyéb 

közlekedési módok ex-ante feltételek érintik, közvetetten valamennyi általános ex-ante 

feltételekkel (G.1. hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések, G.2. nemek közötti 

esélyegyenlőség, G.3. Fogyatékosság, G.4. közbeszerzés, G.5 állami támogatások, G.6. 

környezeti szabályozás, G.7 statisztikai rendszer és eredményindikátorok) is.  

  

Magyarország közlekedési stratégiája az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

2007-2020 (EKFS). Az Európai Unió 2011-ben nyilvánosságra hozott 

közlekedéspolitikai fehér könyvének változásai (pl. nagytávú időhorizont, 

hatásvizsgálatok, fenntarthatóság előtérbe kerülése, a TEN-T fejlesztéséről szóló 

1315/2013/EU rendelet új elvárásai és a stratégiai környezeti hatásvizsgálat hiányában 

az EKFS nem felelt meg az ex-ante feltételnek. Ezért a KözOP technikai 

segítségnyújtása keretében 0,88 milliárd Ft értékben a Stratégia Konzorcium 

(FŐMTERV Zrt., Forrás Unió Kft., TRENECON COWI Kft., UNITEF-83 Zrt., 

UTIBER Kft., UVATERV Zrt., „Közlekedés” Kft., KTI nKft.) 2013 januárjától a 2012 

tavaszától elkészített előzmények felhasználásával kidolgozta az A7.1-A7.3. ex-ante 

feltételeket egyszerre teljesítő Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát. 

 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia tervezete 2013. november 

18-án lett nyilvánosságra hozva a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

honlapján. Az NKS készítésében az Európai Bizottság 2012. október 30-i pozíciós 

papírjában megfogalmazott ajánlások alapján a megyék, a nagyobb szervezetek (pl. 

MÁV) és a JASPERS bevonásra került. A nyilvánosságra hozott közlekedési 

stratégiatervezet az alábbi tervdokumentumokat tartalmazta: 

 közlekedési stratégia stratégiai dokumentum (angol nyelven is) 

 Stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 

 Natura2000 hatásbecslés 

 Összközlekedési forgalmi modell 

 Vízi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata  

 Közlekedési rendszer finanszírozhatóságának vizsgálata 

 Közlekedési energiahatékonyság-javítási Cselekvési terv 

 Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv 

 Országos Vasútfejlesztési Koncepció és annak helyzetképe 

 Nemzeti Közlekedési Koncepció és annak megalapozó vizsgálata 

 A közlekedési rendszer funkcionális, térségi áttekintése 

 a közlekedési stratégia menedzsment eszközök vizsgálata 

 a közlekedési stratégia fejlesztési eszközök elemzése 

 a közlekedési stratégia változatelemezés a stratégia elemekre 
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 a közlekedési stratégia helyzetelemzés 

 Előkészített középtávú vasúti fejlesztések 

 Előkészített középtávú közúti fejlesztések  

 

A közlekedési stratégiáról széleskörű egyeztetés történt, melynek keretében 

 2013. december 3. és 11. között vasúti, közúti, vízi, légi, kerékpáros, stratégia és 

környezeti egyeztetések történtek a szakmai szervezetekkel.  

 2013. december 2. és 13. között a 19 megye és Budapest képviselőivel szakmai 

konzultációkat folytattunk.  

 2013. november 18. és december 21. között a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ honlapján bárki írásban véleményezhette a közlekedési 

stratégia nyilvánosságra hozott anyagait.  

 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát a Kormány az 1486/2014. 

(VIII.28.) határozatával fogadta el. A projektlistákról a Kormány külön határozatot 

fogad el.  

 



 

  82  

24. táblázat Alkalmazandó előzetes feltételrendszer és teljesítésük értékelése 

Előzetes feltétel Prioritástengely, amire a feltétel vonatkozik 
Előzetes feltétel teljesült? 

(Igen, nem, részben) 

T.07.1. Közlekedés: A tagállamok intézményi felépítésével összhangban álló, közlekedési beruházásokra 

vonatkozó olyan átfogó terv vagy tervek, illetve keret vagy keretek megléte (beleértve a regionális és helyi szintű 
közösségi közlekedést is), amelyek támogatják az infrastruktúrafejlesztést és javítják a TEN-T törzs- és átfogó 

hálózathoz való csatlakozást. 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 
3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítás 

Részben 

T.07.2. Vasút: A tagállamok intézményi felépítésével összhangban álló átfogó közlekedési tervben vagy tervekben, 
illetve keretben vagy keretekben (beleértve a regionális és helyi szintű közösségi közlekedést is) szerepelnie kell 

egy vasúti fejlesztésről szóló külön szakasznak, amely támogatja az infrastruktúrafejlesztést és javítja a TEN-T 

törzs- és az átfogó hálózathoz való csatlakozást. A beruházások lefedik a mobil eszközöket, illetve az 
átjárhatóságot és a kapacitáskiépítést. 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

 

Nem 

T07.3. Egyéb közlekedési módok, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri infrastruktúra. A tagállamok intézményi felépítésével összhangban álló átfogó 

közlekedési tervben vagy tervekben, illetve keretben vagy keretekben (beleértve a regionális és helyi szintű 

közösségi közlekedést is) szerepelnie kell egy belvízi és tengeri hajózási útvonalakról, kikötőkről, multimodális 

összeköttetésekről és repülőtéri infrastruktúráról szóló külön szakasznak, amely hozzájárul az átfogó TENT-
hálózathoz és a TEN-T törzshálózatához való csatlakozás javulásához, és a fenntartható regionális és helyi 

mobilitás előmozdításához. 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 
3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítás  

Részben 

G.1. - Az Európai Strukturális és Beruházási (ESB) alapok terén a hátrányos megkülönböztetés elleni uniós 
jogszabályok végrehajtását és alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte. 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 
3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Részben 

G.2. - Az ESB-alapok terén a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó uniós jogszabályok végrehajtását és 

alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte. 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 
2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Részben 

G.3 - Az ESB-alapok terén a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtását és 

alkalmazását biztosító adminisztratív kapacitások megléte a 2010/48/EK tanácsi határozattal (1) összhangban  
 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Részben 

G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós közbeszerzési jog tényleges alkalmazását biztosító rendelkezések megléte.  

 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Nem 

G.5 - Az ESB-alapok terén az állami támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges alkalmazását biztosító 
intézkedések megléte.  

 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Igen 

G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a stratégiai környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos uniós 

környezetvédelmi jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító intézkedések megléte.  

 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 

2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 
3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Igen  

G.7.  - A programok eredményességének és hatásának felméréséhez szükséges statisztikai alap megléte. Olyan 
eredménymutató-rendszer megléte, amely szükséges a várt eredmények eléréséhez leghatékonyabban hozzájáruló 

intézkedések kiválasztásához, az előrehaladás monitoringjához és a hatásvizsgálat elvégzéséhez.  

 

1 – Nemzetközi közúti elérhetőség javítása 
2 – Nemzetközi (TEN-T) közúti és vízi elérhetőség javítása 

3 – Fenntartható városi közlekedés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 

Nem 
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Előzetes feltételrendszer Kritériumok 

Kritéri

umok 

teljesülé

se (igen 

/ nem) 

Hivatkozás 

 
Magyarázatok 

T.07.1. Közlekedés: A tagállamok intézményi 

felépítésével összhangban álló, közlekedési 

beruházásokra vonatkozó olyan átfogó terv 

vagy tervek, illetve keret vagy keretek megléte 

(beleértve a regionális és helyi szintű közösségi 

közlekedést is), amelyek támogatják az 

infrastruktúrafejlesztést és javítják a TEN-T 

törzs- és átfogó hálózathoz való csatlakozást. 

1 - A közlekedési beruházásokra vonatkozó 

olyan átfogó közlekedési terv vagy tervek, 

illetve keret vagy keretek megléte, amely 

megfelel a stratégiai környezeti vizsgálat 

jogi követelményeinek, és amely 

tartalmazza 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia Magyarország átfogó 

közlekedési stratégiája a 2014 és 2050 

közötti közlekedési beruházások 

vonatkozásában. Az NKS-hez készült 

SKV és Natura2000 hatásvizsgálat. 

2 – egységes európai közlekedési térséghez 

való hozzájárulást a 1315/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének 

megfelelően, beleértve a beruházási 

prioritásokat az alábbiakra 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia vizsgálja az egységes európai 

közlekedési térséghez való hozzájárulást. 

3- a TEN-T törzs- és az átfogó hálózat, 

amennyiben a beruházást az ERFA és 

a KA támogatja; valamint  

 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia kiterjed a TEN-T-re és a 

másodlagos hálózatokra. 

4 - a másodlagos csatlakozó 

hálózat;  

 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia kiterjed a másodlagos 

csatlakozó hálózatokra. 

5 - egy reális és alaposan kidolgozott 

projektcsatornát az ERFA és a Kohéziós 

Alap keretében nyújtott támogatások 

vonatkozásában;  

 

Nem 
1696/2014 (XI.26.) 

Kormányhatározat 

Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki 

http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
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6 - intézkedéseket a közreműködő 

szervezetek és a kedvezményezettek 

kapacitásainak biztosítására a 

projektcsatorna megvalósítása érdekében. 

Nem  
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 

T.07.2. Vasút: A tagállamok intézményi 

felépítésével összhangban álló átfogó 

közlekedési tervben vagy tervekben, illetve 

keretben vagy keretekben (beleértve a 

regionális és helyi szintű közösségi közlekedést 

is) szerepelnie kell egy vasúti fejlesztésről 

szóló külön szakasznak, amely támogatja az 

infrastruktúrafejlesztést és javítja a TEN-T 

törzs- és az átfogó hálózathoz való 

csatlakozást. A beruházások lefedik a mobil 

eszközöket, illetve az átjárhatóságot és a 

kapacitáskiépítést. 

 

1 - Vasútfejlesztési szakasz megléte a 

fentiekben említett közlekedési tervben 

vagy tervekben, illetve keretben vagy 

keretekben, amely megfelel a stratégiai 

környezeti vizsgálat jogi követelményeinek, 

és amely reális és alaposan kidolgozott 

projektcsatornát (beleértve az ütemtervet és 

a költségvetési keretet) tartalmaz;  

 

Nem 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

1696/2014 (XI.26.) 

Kormányhatározat 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia tartalmaz vasútfejlesztési 

szakaszt (Országos Vasútfejlesztési 

Koncepció). Az NKS-re készült SKV és 

Natura2000 hatásvizsgálat. 

A projektcsatornával kapcsolatos ex ante 

feltétel nem teljesül, ezért ehhez 

AKCIÓTERVET töltöttünk ki 

2 - Intézkedések a közreműködő 

szervezetek és a kedvezményezettek 

kapacitásainak biztosítására a 

projektcsatorna megvalósítása érdekében. 

Nem  
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki 

T07.3. Egyéb közlekedési módok, többek 

között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 

kikötők, multimodális összeköttetések és 

repülőtéri infrastruktúra. A tagállamok 

intézményi felépítésével összhangban álló 

átfogó közlekedési tervben vagy tervekben, 

illetve keretben vagy keretekben (beleértve a 

regionális és helyi szintű közösségi közlekedést 

is) szerepelnie kell egy belvízi és tengeri 

hajózási útvonalakról, kikötőkről, multimodális 

összeköttetésekről és repülőtéri 

infrastruktúráról szóló külön szakasznak, 

amely hozzájárul az átfogó TENT-hálózathoz 

és a TEN-T törzshálózatához való csatlakozás 

javulásához, és a fenntartható regionális és 

helyi mobilitás előmozdításához. 

1 - Egy belvízi és tengeri hajózási 

útvonalakról, kikötőkről, multimodális 

összeköttetésekről és repülőtéri 

infrastruktúráról szóló külön szakasz 

megléte az átfogó közlekedési tervben vagy 

tervekben, illetve keretben vagy keretben, 

amely:  

 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia Magyarország átfogó 

közlekedési stratégiája a 2014 és 2050 

közötti közlekedési beruházások 

vonatkozásában. Az NKS-hez készült 

SKV és Natura2000 hatásvizsgálat. A 

közlekedési stratégia foglalkozik a belvízi 

hajózási (a tengeriekkel nem, mert 

Magyarországnak nincs tengerpartja) 

útvonalakkal és multimodális 

összeköttetésekkel. 

2 - megfelel a stratégiai környezeti 

vizsgálat jogi követelményeinek;  

 

Igen 

www.kkk.gov.hu/index.php/a

-kormany-altal-megtargyalt-

es-elfogadott-strategiai-

dokumentum-koernyezeti-

ertekelesek.html 

Az 1486/2014. (VIII.28.) 

Kormányhatározattal elfogadott Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia Magyarország átfogó 

közlekedési stratégiája a 2014 és 2050 

közötti közlekedési beruházások 

vonatkozásában. Az NKS-hez készült 

SKV és Natura2000 hatásvizsgálat. 

http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
http://www.kkk.gov.hu/index.php/a-kormany-altal-megtargyalt-es-elfogadott-strategiai-dokumentum-koernyezeti-ertekelesek.html
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3 - reális és alaposan kidolgozott 

projektportfóliót (beleértve az ütemtervet és 

a költségvetési keretet mutat be);  

 

Nem 
1696/2014 (XI.26.) 

Kormányhatározat 

AAz ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki 

4 - Intézkedések a közreműködő 

szervezetek és a kedvezményezettek 

kapacitásainak biztosítására a 

projektportfólió megvalósítása érdekében. 

Nem  
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki 

G.1. - Az Európai Strukturális és beruházási 

(ESB) alapok terén a hátrányos 

megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok 

végrehajtását és alkalmazását biztosító 

adminisztratív kapacitások megléte. 

1 - Intézkedések a tagállamok intézményi 

és jogi keretével összhangban a mindenkire 

kiterjedő egyenlő bánásmód 

előmozdításáért felelős szervezetek 

bevonására a programok elkészítése és 

megvalósítása során, beleértve az 

egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadást az 

ESB-alapok tevékenysége terén. 

Igen 

Program-előkészítésbe bevont 

partnerek, rendezvények:  

http://palyazat.gov.hu/forum_

pate/29  

http://lakossag.szechenyi2020

.hu/szechenyi_2020  

Partnerségi folyamat: PM 

1.5.1 fejezet  

Konzultációs terv: PM 1.5.5 

fejezet  

Magyarország az alapvető 

jogokat az Alaptörvény 

XV.cikkében foglaltak szerint 

biztosítja.  

Vonatkozó 

jogszabályok,dokumentumok:  

2000/43/EK Irányelvnek 

2003. évi CXXV.törvény  

1102/2011.(IV.15.) 

Kormányhatározat  

1/2014.(I.22)ME utasítás  

1012/2014.(I.17.) 

Kormányhatározat  

Magyarországon a feltétel teljesülését az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi. 

Az anti-diszkriminációért felelős 

szervezetek bevonását és a velük való 

konzultációt tartalmazó terv:PM 1.1.5 

fejezet 

A koordináló szervezet követi nyomon a 

horizontális célok érvényesülését és 

teljesülését a pályázók és az 

intézményrendszer szereplőit érintően, 

valamint monitoring rendszer 

segítségével éves jelentés formájában 

tájékoztatja a Fejlesztéspolitikai 

Koordinációs Bizottságot a horizontális 

elvek érvényesüléséről és az általa 

szervezett képzésekről. Biztosítja az anti-

diszkrimináció, a nemek közti 

egyenlőség, az egyenlő bánásmód 

előmozdítását és a fogyatékossággal élő 

személyeket képviselő szervezetek 

bevonását a programok tervezésébe és 

végrehajtásába. Az Irányító Hatóságok és 

a szakpolitikai feladatokat ellátó 

egységek egy szervezetbe integrálása 

elősegíti a horizontális célok hatékony 

érvényesítését. 

A koordináló szervezet együttműködik 

anti-diszkriminációs szervekkel. 
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2 - Intézkedések a hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és irányításában  

résztvevő személyzetének képzésére a 

hátrányos megkülönböztetés elleni uniós 

jogszabályok és szakpolitika terén.  

Nem Képzési Terv 
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 

G.2. - Az ESB-alapok terén a nemek közötti 

egyenlőség előmozdítását célzó uniós 

jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 

biztosító adminisztratív kapacitások megléte. 

1 - Intézkedések a tagállamok intézményi 

és jogi keretével összhangban a nemek 

közötti egyenlőség előmozdításáért felelős 

szervezetek bevonására a programok 

elkészítése és megvalósítása során, 

beleértve a nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos tanácsadást az ESB- alapok 

tevékenysége terén. 

Igen 

A programok előkészítésébe 

bevont partnerek, 

rendezvények:  

http://palyazat.gov.hu/forum_

pate/29  

http://lakossag.szechenyi2020

.hu/szechenyi_2020  

Partnerségi folyamat leírása: 

(PM) 1.5.1 fejezet  

Konzultációs terv: PM 1.5.5 

fejezet  

Vonatkozó jogszabályok, 

dokumentumok:  

2003.évi CXXV. tv. az 

egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

1/2014.(I.22) ME utasítás a 

Miniszterelnökség Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról  

1012/2014(I.17.) Korm. hat. a 

Fejlesztés-politikai 

Koordinációs Bizottságról 

 

2006/54/EK Irányelvnek megfelelő 

nemzeti egyenlőségi hatóság: 

Magyarországon az egyenlő bánásmód 

követelményének érvényesülését az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi, 

melyet az Országgyűlés az Egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény alapján hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a törvényeknek 

van alárendelve, valamint országos 

hatáskörrel rendelkezik. 

Rendelkezésre áll a nemek közti 

esélyegyenlőségért felelős szervezetek 

bevonását és a velük való konzultációt 

tartalmazó terv (PM 1.1.5 fejezet). 

2 - Intézkedések a hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és irányításában résztvevő 

személyzetének képzésére a hátrányos 

megkülönböztetés elleni uniós jogszabályok 

és szakpolitika terén. 

Nem  
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 
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G.3 - Az ESB-alapok terén a fogyatékossággal 

élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

végrehajtását és alkalmazását biztosító 

adminisztratív kapacitások megléte a 

2010/48/EK tanácsi határozattal (1) 

összhangban  

 

1 - Intézkedések a tagállamok intézményi 

és jogi keretével összhangban a 

fogyatékossággal élő személyek jogainak 

védelméért felelős szervezetekkel vagy az 

őket képviselő szervezetekkel és egyéb 

érintett felekkel folytatott tanácskozásra és 

bevonásukra a programok elkészítése és 

megvalósítása során;  

 

Igen 

A programok előkészítésébe 

bevont partnerek, 

rendezvények:  

http://palyazat.gov.hu/forum_

pate/29  

http://lakossag.szechenyi2020

.hu/szechenyi_2020  

Partnerségi folyamat leírása: 

Partnerségi Megállapodás 

(PM) 1.5.1 fejezet  

Konzultációs terv: PM 1.5.5 

fejezet  

A kritérium teljesítésének 

alapját megteremtő 

jogszabályok, 

dokumentumok:  

1998. évi XXVI. törvény  

2013. évi LXII. törvény  

1330/2013.(VI.13.) 

Kormányhatározat  

1/2014.(I.22) ME Utasítás 

1012/2014.(I.17.) 

Kormányhatározat 

A hazai fogyatékosságügyi politika 

kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a 

világon az első állam, amely mind az 

Egyezményt, mind pedig a 

Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi 

XCII. törvénnyel. Ezzel elsőként vállalta 

az Egyezményben foglaltak határidőhöz 

nem kötött, de számon kérhető és 

ellenőrizhető végrehajtását. 

Az 1065/2008. (X. 14.) Korm. határozat 

független szervként formálisan kijelölte 

az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot 

(OFT), hogy segítse és védje az 

Egyezmény végrehajtását. 

Rendelkezésre áll a fogyatékos személyek 

jogainak biztosításáért/képviseletéért 

felelős szervezetek bevonását és a velük 

való konzultációt tartalmazó terv (PM 

1.1.5 fejezet). 

2 - Intézkedések a hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és irányításában résztvevő 

személyzetének képzésére a 

fogyatékossággal kapcsolatos uniós 

jogszabályok és szakpolitika terén, 

beleértve az akadálymentesítést és a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény gyakorlati 

alkalmazását az uniós és – adott esetben – a 

nemzeti jogszabályoknak megfelelően 

 

nem Képzési Terv  
Az ex ante feltételhez AKCIÓTERVET 

töltöttünk ki. 
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3- Intézkedések a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

9. cikke végrehajtásának figyelemmel 

kísérésére az ESB-alapokkal kapcsolatban a 

programok elkészítése és megvalósítása 

során.  

 

igen 

A kritérium teljesítésének 

alapját az alábbi jogszabály 

teremti meg:  

2007. évi XCII. törvény a 

Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló 

egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről  

2009. évi CXXV. törvény a 

magyar jelnyelvről és a 

magyar jelnyelv használatáról 

 

1998. évi XXVI.tv. a 

fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

ENSZ Fogyatékosügyi 

Egyezmény 

Tomari Határozat. 

az ENSZ fogyatékosságügyi 

Általános Szabályai (Standard 

Rules) 

Az akadálymentesítést a koordináló 

szervezet és az érintett minisztériumok 

követik nyomon beszámolnak a 

Horizontális Monitoring Bizottságnak, 

mely értékelést végez a célcsoport 

tagjainak bevonásával. A fejlesztési 

programok megvalósítása során kötelező 

a fogyatékkal élők civil érdekképviseleti 

szervezetének bevonása az előkészítés és 

megvalósítás folyamatába. A kormányzati 

épületekben nyújtott közszolgáltatások 

egyenlő esélyű hozzáférhetőségének, az 

épületek komplex akadálymentesítési 

állapotának országos felmérésével 

frissíthető online  adatbázist hoztunk 

létre, mely a kapott eredmények 

elemzésével segít azon közszolgáltatások 

meghatározásában, melyek fejlesztendők 

annak érdekében, hogy mindenki számára 

hozzáférhetővé váljanak. Az előrehaladás 

naprakészen figyelemmel kísérhető a 

2014-2020-as időszakban. 

A monitoring intézkedések magukba 

foglalják az EU-s és nemzeti 

szabványokat tartalmazó útmutatókat. Az 

építésügyi szabályozás részletesen 

tartalmazza a hozzáférhetőség 

követelményeit. 
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G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések megléte.  

 

1 - Az uniós közbeszerzési jogszabályok 

megfelelő mechanizmusok révén történő 

tényleges alkalmazását szolgáló 

intézkedések;  

 

Nem 

A 2004/17/EK és 2004/18/EK 

Irányelvek szabályai már 

teljes egészében bevezetésre 

kerültek a magyar 

jogrendszerben. Ezek közül a 

legjelentősebb a 

közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.). A 

meglévő hazai szabályozás 

kompatibilis az EU 

közbeszerzési szabályaival. 

A 2004/18/EK Irányelv ún. klasszikus 

ajánlatkérőkre vonatkozó közbeszerzési 

szabályai a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvényben (Kbt.) kerültek 

átültetésre. Ezt a törvényt egészíti ki a 

közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) 

Kormányrendelet. Az építési beruházás 

tárgyú közbeszerzések esetében a 

speciális részletszabályokat az építési 

beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet tartalmazza. 

A közszolgáltató ajánlatkérőkre 

vonatkozó 2004/17/EK Irányelv speciális 

előírásai a közszolgáltatók 

közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról szóló 

289/2011.  (XII.22.) Kormányrendeletben 

kerültek rögzítésre. 

Az Európai Bizottság részéről a hazai 

hatályos joganyag tekintetében hivatalos 

kifogás vagy észrevétel nem érkezett, a 

szabályozás megfelel a közbeszerzésekre 

vonatkozó uniós előírásoknak. 
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G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések megléte.  

2 - A szerződések odaítélési eljárásának 

átláthatóságát biztosító intézkedések;  

 

Nem 

A közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik része biztosítja az 

átlátható szerződés-odaítélési 

folyamatokat az uniós 

értékhatár alatti közbeszerzési 

eljárásokban. A Kbt. 

Harmadik részének releváns 

szabályai a Bizottságnak a 

közbeszerzési irányelvek által 

nem, vagy csak részben 

szabályozott közbeszerzési 

eljárásokra alkalmazandó 

közösségi jogról szóló 

értelmező közleményén 

alapulnak (2006/C 179/02). 

Az Európai Bizottság 2006/C 179/02 

számú értelmező közleménye közzétételre 

került a Közbeszerzési Hatóság 

honlapján, ahol valamennyi 

kedvezményezett elérheti a közlemény 

teljes szövegét magyar és angol nyelven 

egyaránt. 

A Kbt. Harmadik része lehetőséget ad 

árubeszerzések és szolgáltatás- 

megrendelések esetében arra, hogy az 

ajánlatkérő ún. saját eljárási szabályok 

szerint folytasson le közbeszerzési 

eljárást [lásd Kbt. 123. §]. Ennek 

minimális szabályait tartalmazza csak a 

Kbt. Az ilyen eljárások alkalmazásának 

elősegítésére a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Közbeszerzésért Felelős 

Helyettes Államtitkársága ún. minta-

eljárásrendet készített, amely közzétételre 

került mind a www.kormany.hu oldalon, 

mind a Közbeszerzési Hatóság honlapján, 

és így valamennyi kedvezményezett 

számára ingyenesen elérhető. 
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G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések megléte.  

3 - Az ESB-alapok támogatásainak 

megvalósításában résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását szolgáló 

intézkedések;  

 

Nem 

A támogatásból megvalósuló 

közbeszerzések területén 

meghatározó szerep jut az 

eljárásokat ellenőrző 

szervezeteknek. A központi 

szerepet a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya (ME KFF) tölti be. 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály (KFF) feladatai: 

- konzultáció az IH-kal, KSZ-ekkel 

- kapcsolattartás a közbeszerzés 

jogalkotásáért és gyakorlatáért felelős 

szervekkel 

- uniós auditok tapasztalatainak 

felhasználása az ellenőrzések során 

- képzéseken való részvétel 

- útmutató-készítés az egységes ellenőrzési 

struktúra érdekében (az ellenőrzésekre 

vonatkozó eljárásrend, annak szakmai 

módszertana,a magyar közbeszerzési 

gyakorlatra vonatkozó anyagok 

elérhetőek: 

http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzes

ekkel_kapcsolatos_iranymutatasok) 

- állásfoglalás nyújtása közbeszerzési 

szakmai, ellenőrzési kérdésekben 

kedvezményezettek részére. 

A technikai segítségnyújtás tekintetében a 

Közbeszerzési Hatóság a Kbt.172.§ (2) 

bekezdés k) alapján –a Közbeszerzési 

Döntőbizottsággal és a közbeszerzési 

jogalkotásért felelős Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal (NFM) egyeztetett 

tartalmú – a közbeszerzési jogszabályok 

alkalmazását segítő útmutatókat ad ki. Az 

NFM maga is adott ki útmutatót. Ezek a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján 

ingyenes elérhetők. 

http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_iranymutatasok
http://palyazat.gov.hu/%20kozbeszerzesekkel_kapcsolatos_iranymutatasok


 

  92  

G.4 - Az ESB-alapok terén az uniós 

közbeszerzési jog tényleges alkalmazását 

biztosító rendelkezések megléte.  

4 - Az uniós közbeszerzési szabályok 

végrehajtását és alkalmazását szolgáló 

adminisztratív kapacitások biztosítására 

vonatkozó intézkedések.  

 

Nem 

Az ME KFF felelős az uniós 

közbeszerzési értékhatárt 

elérő vagy meghaladó értékű 

árubeszerzés és szolgáltatás-

megrendelés, és a 300 millió 

forintot (1 M €) elérő vagy 

meghaladó értékű építési 

beruházás tárgyú 

közbeszerzési eljárásokkal 

kapcsolatos ex ante 

ellenőrzésért.  

A KFF munkatársai részt 

vesznek más tagállamok által 

szervezett hazai tréningeken.  

A KFF munkatársak létszáma 

2010 óta 13 főről 2014-re 42 

főre növekedett. 

 

A támogatásból megvalósuló 

közbeszerzések területén a központi 

szerepet a Miniszterelnökség 

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 

(ME KFF) tölti be. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

(NFM) Közbeszerzésért Felelős Helyettes 

Államtitkársága és a Közbeszerzési 

Hatóság a jogszabályok alkalmazását 

egyedi megkeresésekre kiadott 

állásfoglalásokkal segíti. 

A közbeszerzési jogszabályok 

alkalmazásával kapcsolatos gyors 

segítségnyújtás érdekében a 

Közbeszerzési Hatóság telefonos 

ügyfélszolgálatot működtet, mely a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján 

közzétett elérhetőségeken ingyenesen 

igénybe vehető. 

A Közbeszerzési Hatóság az NFM 

Közbeszerzésért Felelős Helyettes 

Államtitkárságával és a KFF-fel 

együttműködve publikál útmutatókat 

(elérhetőek magyarul, angolul, 

németül:www.kozbeszerzes.hu). A 

honlap információt biztosít közérdekű 

bejelentésekről,jogorvoslatokról, a 

magyar közbeszerzési törvényről, a 

kapcsolódó végrehajtási rendeletekről, 

konferenciákról. 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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G.5 - Az ESB-alapok terén az állami 

támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges 

alkalmazását biztosító intézkedések megléte.  

 

1 - Az állami támogatásra vonatkozó uniós 

szabályok tényleges alkalmazását szolgáló 

intézkedések;  

 

Igen 

A TVI teljesíti az EU állami 

támogatási szabályok 

hatékony alkalmazásáról 

szóló előírást. Tevékenységét 

a 37/2011(III.22.)az állami 

támogatásokkal kapcsolatos 

Kormányrendelet szabályozza 

a versennyel kapcsolatos 

szabályozások EU és 

regionális támogatási térkép 

értelmében. 

A 37/2011.Korm.rend.5.cikke 

tartalmazza a tervezetek 

részletes szabályait. A 

2.fejezet 10.pont és a 7.fejezet 

tartalmazza a Bizottság 

döntéseit és az TVI kötelező 

érvényű véleményét. 

További fejezetek: 24.fejezet 

és tervezetek 

A TVI tevékenységét szabályozó 

37/2011.Korm.rend. vonatkozó előírásait 

részletesen a Partnerségi Megállapodása 

(2.3.fejezet) tartalmazza. A TVI a 

Miniszterelnökség szervezeti keretein 

belül működő központi szerv, mely az 

állami támogatási szabályok 

betartatásának biztosításáért felelős. 

Feladatai különösen: 

- vizsgálja a hatáskörébe tartozó 

támogatási tervezeteket, 

- jóváhagyja azon támogatási 

intézkedéseket, melyek a de minimis 

rendelet vagy a csoportmentességi 

rendelet hatálya alá tartoznak, tájékoztatja 

a Bizottságot; 

- a támogatást nyújtók kérésére bejelenti a 

támogatási programot a Bizottság részére 

a szükséges jóváhagyás megszerzése 

érdekében; 

- biztosítja a pályázati felhívások uniós 

állami támogatási szabályoknak való 

megfelelését; 

- éves jelentést készít a magánszektornak 

nyújtott állami támogatásokról a 

659/1999/EK tanácsi rend.21.cikke 

alapján; 

- részt vesz a Partnerségi Megállapodás 

tervezetéről folyó konzultációkban. 
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G.5 - Az ESB-alapok terén az állami 

támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges 

alkalmazását biztosító intézkedések megléte.  

2 - Az ESB-alapok támogatásainak 

megvalósításában résztvevő munkatársak 

képzését és tájékoztatását szolgáló 

intézkedések;  

 

Igen 

 

A TVI a honlapján teszi közzé 

a releváns állami támogatási 

iránymutatásokat 

(tvi.kormany.hu), és újságot 

ad ki az állami támogatások 

jogával kapcsolatban (Állami 

Támogatások Joga). A lap 

elektronikus verziója az 

atj.versenyjog.com oldalon 

érhető el (a papír alapú 

verziót a támogatást 

folyósítóknak küldik meg). 

A TVI rendszeresen konzultál 

a támogatást nyújtókkal a 

terveknek az állami 

támogatásokról szóló 

szabályoknak való 

megfelelősége kapcsán, 

melynek lehetőségeiről 

szintén tanácsot ad. 

A Végrehajtási Operatív Program  a 

humán erőforrás fejlesztésére külön 

projektet biztosít, mely lehetőséget 

biztosít a TVI-nek, hogy állami 

támogatási (alap és OP specifikus) 

képzéseket tartson az irányító hatóságok 

részére. 

2011-ben 9 képzésen összesen 233 fő vett 

részt. 2012-ben 14 képzésre került sor 

348 fő részvételével. 

2014. július 1-jével új állami támogatási 

szabályok lépnek hatályba, ezért 

elengedhetetlen, hogy a projekt az 

újprogramozási időszakban folytatódjon. 

2014-ben minimálisan 60 órányi képzés 

van tervbe véve a  támogatást nyújtók 

részére. Célközönsége az irányító 

hatóságok és a közvetítő szervezetek. A 

képzés 2014-ben az állami támogatás 

fogalma és az eljárási szabályok mellett 

különös figyelmet szentel a 2014. július 

1-jén hatályba lépő új szabályoknak.  A 

2015-2020 közötti időszakban is ezt a 

gyakorlatot kell követni, ugyanakkor a 

képzések formájukat tekintve 

problémamegoldó képességet fejlesztő és 

gyakorlatorientált workshop-ok lesznek. 
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G.5 - Az ESB-alapok terén az állami 

támogatásra vonatkozó uniós jog tényleges 

alkalmazását biztosító intézkedések megléte.  

3 - Az állami támogatásra vonatkozó uniós 

jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 

szolgáló adminisztratív kapacitások 

biztosítására vonatkozó intézkedések.  

 

Igen 

A Támogatásokat Vizsgáló 

Irodát 1999-ben hozták létre 

az EU állami támogatásokról 

szóló szabályozásának való 

megfelelés biztosítására még 

Magyarország EU 

csatlakozása előtt 

(tvi.kormany.hu). Jelenlegi 

tevékenységét a 

37/2011(III.22.) az állami 

támogatásokkal kapcsolatos 

Korm.rend. szabályozza a 

versennyel kapcsolatos 

szabályozások EU és 

regionális támogatási térkép 

értelmében. 

Elérhető oldalak Magyar 

állami támogatások 

rendszerével kapcsolatban: 

www.tvi.kormany.hu 

www.atj.versenyjog.hu 

 

A TVI a támogatást nyújtókkal 

rendszeresen konzultál a támogatási 

tervezeteknek az uniós állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

való összeegyeztethetősége tekintetében. 

A TVI gyakorlati tanácsok formájában is 

a támogatást nyújtók rendelkezésére áll a 

tervezetek uniós állami támogatási joggal 

való összeegyeztethetőségének 

megteremtése érdekében. 

 

G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a 

stratégiai környezeti hatásvizsgálattal 

kapcsolatos uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító 

intézkedések megléte.  

 

1 - A 2011/92/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv ( 2 ) (EIA) és a 

2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv ( 3 ) (SEA) tényleges alkalmazását 

biztosító intézkedések;  

 

Igen 

314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 

2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet egyes tervek, illetve 

programok környezeti 

vizsgálatáról 

A 6. Környezeti Cselekvési Program 

középidejű felülvizsgálatán a Bizottság a 

nemzeti szintű Környezeti Hatásvizsgálat 

fejlesztésének szükségességét 

hangsúlyozta. A Bizottság bejelentette a 

Környezeti Hatásvizsgálati Irányelv 

(EIA) felülvizsgálatát. A Bizottság 2012. 

október 26-án fogadta el a 2011/92/EU 

Irányelv módosításáról szóló ajánlatot a 

környezetet érintő bizonyos köz- és privát 

projektek hatásainak értékelése 

tárgyában. Az ajánlat tárgyalás alatt áll a 

WPE-ben. 

Ezalatt Magyarország az Irányelv 

teljesítésén dolgozik, a végrehajtásról a 

Bizottsággal konzultálva. 
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G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a 

stratégiai környezeti hatásvizsgálattal 

kapcsolatos uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító 

intézkedések megléte.  

2 - Az EIA és SEA vizsgálatokra vonatkozó 

irányelvek végrehajtásában résztvevő 

munkatársak képzését és tájékoztatását 

szolgáló intézkedések;  

 

Igen 

2013-ban a Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

(Környezetügyért felelős 

Államtitkárság) képzési tervet 

és stratégiát dolgozott ki. A 

szakemberek továbbképzése, 

tájékoztatása a stratégia 

alapján folyamatosan zajlik. 

 

G.6. - A környezeti hatásvizsgálattal és a 

stratégiai környezeti hatásvizsgálattal 

kapcsolatos uniós környezetvédelmi 

jogszabályok tényleges alkalmazását biztosító 

intézkedések megléte.  

 

3 - A megfelelő adminisztratív kapacitások 

rendelkezésre állását biztosító intézkedések.  

 

Igen 

SEA Irányelv átültetése: 

2/2005(I.11.) Korm.hat. 

LIII. (1995) tv. 

CXL. (2004) tv. 

 

EIA Irányelv átültetése: 

314/2005 (XII.25) Korm.hat. 

LIII.(1995) tv. 

CXL.(2004) tv. 

347/2006.(XII.23.) Korm.hat. 

72/1996.(V.22.) Korm.hat. 

40/2002.(III.21) Korm.hat. 

157/2005.(VIII.15.) 

Korm.hat. 

263/2006(XII.20.) Korm. hat. 

267/2006(XII.20.) Korm.hat. 

382/2007.(XII.23.) Korm.hat. 

159/2010.(V.6.) Korm.hat. 

320/2010.(XII.27.) Korm.hat. 

327/2010.(XII.27.) Korm.hat. 

328/2010.(XII.27.) Korm.hat. 

312/2012 (XI.8.) Korm.hat. 

A megvalósítás hatékonyságának 

növelése elektronikus fejlesztések révén 

valósul meg. 

A felelős szerv (Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség -OKTF) kapacitásai 

2013-ban megerősítésre kerültek. 

G.7.  - A programok eredményességének és 

hatásának felméréséhez szükséges statisztikai 

alap megléte. Olyan eredménymutató-rendszer 

megléte, amely szükséges a várt eredmények 

eléréséhez leghatékonyabban hozzájáruló 

intézkedések kiválasztásához, az előrehaladás 

monitoringjához és a hatásvizsgálat 

1 - Olyan intézkedések vannak érvényben a 

statisztikai adatok időben történő 

begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, 

amelyek kiterjednek a következőkre:  

— a források és a mechanizmusok 

azonosítása a statisztikai hitelesség 

biztosítása érdekében;  

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható 
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elvégzéséhez.  

.  

.  

2 - Olyan intézkedések vannak érvényben a 

statisztikai adatok időben történő 

begyűjtésére és összesítésére vonatkozóan, 

amelyek kiterjednek a következőkre:  

— az összegyűjtött adatok közzétételére és 

nyilvános hozzáférhetőségére vonatkozó 

intézkedések;  

 

 

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható. 

3  - Az eredménymutatók olyan hatékony 

rendszere, amely magában foglalja:  

-  az egyes programok vonatkozásában 

kiválasztott eredménymutatókat, feltüntetve 

azt is, hogy milyen indokkal esett a 

választás a program keretében 

finanszírozott szakpolitikai intézkedésekre;  

 

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható. 

4 - Az eredménymutatók olyan hatékony 

rendszere, amely magában foglalja: az 

említett mutatók célértékeinek 

meghatározását;  

 

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható. 

5 -  Az eredménymutatók olyan hatékony 

rendszere, amely magában foglalja minden 

mutató esetében az adatok megbízhatóak és 

statisztikailag igazolhatóak, egyértelmű 

normatív értelmezéssel rendelkeznek, a 

szakpolitikai elvárásoknak megfelelően  

 

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható. 

6 - eljárások rendelkezésre állását annak 

biztosítására, hogy a program által 

finanszírozott minden művelet esetében 

hatékony mutatókat alkalmaznak.  

 

Nem  

Az ex ante feltétel teljesülésének 

vizsgálata – a feltétel speciális jellege 

okán – az operatív programok elfogadását 

követően vizsgálható. 
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9.2  Az előzetes feltételrendszer teljesítését szolgáló intézkedések, a felelős szervezetek és az 

ütemterv ismertetése  

25. táblázat általános előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges intézkedések 

Általános 

előzetes 

feltételrendszer 

Nem teljesült 

kritériumok 
Meghozandó intézkedések Határidő (dátum) 

Felelős 

szervezetek 

G.1. - Az ESB-
alapok terén a 

hátrányos 

megkülönböztetés 
elleni uniós 

jogszabályok 

végrehajtását és 
alkalmazását 

biztosító 

adminisztratív 
kapacitások 

megléte. 

2 - Intézkedések a 

hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és 
irányításában  

résztvevő 

személyzetének 
képzésére a hátrányos 

megkülönböztetés elleni 

uniós jogszabályok és 
szakpolitika terén.  

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó 
gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer 

munkatársai felkészítésre kerülnek tantermi képzések, 

illetve e-learninges távoktatás formájában. Amennyiben 
azt a pályázóktól érkező igények indokolják, úgy 

adminisztrációjukat megkönnyítő speciális 

dokumentumokat bocsátunk rendelkezésükre.  

2015. I. félév  

 

A Kormány 

európai uniós 
források 

felhasználásáért 

felelős szerve  
 

2014 februárjában jóváhagyásra került a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszerre vonatkozó 

egységes képzési stratégia és a központilag szervezendő 

képzéseket tartalmazó képzési terv, melynek keretében 
a koordináló szervezet meghatározta és szeptember 

végéig kidolgozza az európai uniós alapok 

felhasználásával kapcsolatos, az intézményrendszert 
érintő kötelező központi képzések tartalmi elemeit. A 

központilag szervezendő kötelező képzések 

témaköreinek meghatározásánál alapvető szempont volt 
a jogszabályokból eredő kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer alapfolyamatainak 
bemutatása, illetve a munkavégzés maximális 

támogatása. A képzések célcsoportját a koordináló 

szervezet, az irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző 
hatóságok és a közreműködő szervezetek munkatársai 

képezik.  

2014. III. negyedév  
képzési terv és 

stratégia elkészült, 

jóváhagyása 
megtörtént  

A Kormány 
európai uniós 

források 

felhasználásáért 
felelős szerve  

A koordináló szervezet figyelembe veszi a képzés 

keretében a horizontális elvek OP-specifikus 
bemutatását. A horizontális szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek 
biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk 

a releváns szakmai és civil szervezetekkel.  

 (Magyarországon az egyenlő bánásmód érvényesülését 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az 

Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény alapján hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a törvényeknek van 

alárendelve, valamint országos hatáskörrel rendelkezik. 
Főbb tevékenységi körei a következők: országos 

megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű tréninganyag kidolgozása 
és az akkreditált képzések megszervezése, 

társadalomtudományi kutatások megvalósítása, 
társadalmi szemléletformálás az integrált 

kommunikáció eszközeivel.)  

2014. III. negyedév: 
horizontális modul 

kidolgozása 

(folyamatban)  
2014. IV. negyedév: 

horizontális modul 

oktatása  

A Kormány 

európai uniós 

források 
felhasználásáért 

felelős szerve 

G.2 - Az ESB-

alapok terén a 
nemek közötti 

egyenlőség 

előmozdítását 
célzó uniós 

jogszabályok 

végrehajtását és 
alkalmazását 

biztosító 

adminisztratív 
kapacitások 

megléte 

2 - Intézkedések a 

hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és 
irányításában résztvevő 

személyzetének 

képzésére a hátrányos 
megkülönböztetés elleni 

uniós jogszabályok és 

szakpolitika terén. 

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó 

gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer 
munkatársai és a kedvezményezettek egyaránt 

felkészítésre kerülnek.  

Amennyiben azt a pályázóktól érkező igények 
indokolják, úgy adminisztrációjukat megkönnyítő 

speciális dokumentumokat bocsátunk rendelkezésükre.  

2015.I. félév  
 

A Kormány 
európai uniós 

források 

felhasználásáért 
felelős szerve  

2014 februárjában elfogadásra került a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszerre vonatkozó 

egységes képzési stratégia és a központilag szervezendő 

képzéseket tartalmazó képzési terv, melynek keretében 
a koordináló szervezet meghatározta az európai uniós 

alapok felhasználásával kapcsolatos, az 

intézményrendszert érintő központi képzések tartalmi 
elemeit.  

A központilag szervezendő kötelező képzések 

témaköreinek meghatározásánál alapvető szempont volt 
a jogszabályokból eredő kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer alapfolyamatainak 

2014.III. negyedév: 

horizontális modul 

kidolgozása 
(folyamatban)  

2014.IV. negyedév: 

horizontális modul 
oktatása  

A Kormány 
európai uniós 

források 

felhasználásáért 
felelős szerve  
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bemutatása, illetve a munkavégzés maximális 
támogatása.  

A képzések célcsoportját a koordináló szervezet, az 

irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok 

munkatársai képezik.  

A koordináló szervezet figyelembe veszi a képzés 

keretében a horizontális elvek OP-specifikus 
bemutatását. A horizontális szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek 
biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk 

a releváns szakmai és civil szervezetekkel.  

 (Magyarországon az egyenlő bánásmód érvényesülését 
az Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az 

Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény alapján hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a törvényeknek van 

alárendelve, valamint országos hatáskörrel rendelkezik. 
Főbb tevékenységi körei a következők: országos 

megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű tréninganyag kidolgozása 
és az akkreditált képzések megszervezése, 

társadalomtudományi kutatások megvalósítása, 

társadalmi szemléletformálás az integrált 
kommunikáció eszközeivel.) 

2014.III. negyedév: 
horizontális modul 

kidolgozása 

(folyamatban)  
2014.IV. negyedév: 

horizontális modul 

oktatása  

A Kormány 

európai uniós 

források 
felhasználásáért 

felelős szerve  

G.3.  - Az ESB-

alapok terén a 
fogyatékossággal 

élő személyek 

jogairól szóló 
ENSZ-

egyezmény 

végrehajtását és 
alkalmazását 

biztosító 

adminisztratív 
kapacitások 

megléte a 
2010/48/EK 

tanácsi 

határozattal (1) 
összhangban  

 

– 2 - 

Intézkedések a 
hatóságok ESB-alapok 

kezelésében és 

irányításában részt vevő 
személyzetének 

képzésére a 

fogyatékossággal 
kapcsolatos uniós 

jogszabályok és 

szakpolitika terén, 
beleértve az 

akadálymentesítést és a 

fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény 
gyakorlati alkalmazását 

az uniós és adott esetben 

a nemzeti 
jogszabályoknak 

megfelelően;  

A horizontális szempontok érvényesítésére és jó 

gyakorlataira a végrehajtási intézményrendszer 
munkatársai és a kedvezményezettek egyaránt 

felkészítésre kerülnek tantermi képzések, illetve e-

learninges távoktatás formájában. Amennyiben azt a 
pályázóktól érkező igények indokolják, úgy 

adminisztrációjukat megkönnyítő speciális 

dokumentumokat bocsátunk rendelkezésükre.  

2015.I. félév   

A Kormány 

európai uniós 
források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

2014 februárjában elfogadásra került az egységes 
képzési stratégia és a központilag szervezendő 

képzéseket tartalmazó képzési terv, melynek keretében 

a koordináló szervezet meghatározta az európai uniós 
alapok felhasználásával kapcsolatos, az 

intézményrendszert érintő központi képzések tartalmi 

elemeit. A központilag szervezendő kötelező képzések 
témaköreinek meghatározásánál alapvető szempont volt 

a jogszabályokból eredő kötelezettségek figyelembe 

vétele, a végrehajtási rendszer alapfolyamatainak 
bemutatása, illetve a munkavégzés maximális 

támogatása.  

A képzések célcsoportját a koordináló szervezet, az 
irányító hatóságok, igazoló és ellenőrző hatóságok 

munkatársai képezik.  

2014.III. negyedév  

A Kormány 

európai uniós 
források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

A koordináló szervezet figyelembe veszi a képzés 
keretében a horizontális elvek OP-specifikus 

bemutatását. A horizontális szempontú kötelező képzési 

modulok kialakításába bevonásra került az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság, valamint az átfogó ismeretek 

biztosítása érdekében a folyamat során együttműködünk 

a releváns szakmai és civil szervezetekkel.  
 (Magyarországon az egyenlő bánásmód érvényesülését 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság ellenőrzi, melyet az 

Országgyűlés az Egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény alapján hozott létre. A Hatóság 

független szervként csak a törvényeknek van 
alárendelve, valamint országos hatáskörrel rendelkezik. 

Főbb tevékenységi körei a következők: országos 

megyei egyenlőbánásmód-referensi hálózat kiépítése és 

működtetése, sajátfejlesztésű tréninganyag kidolgozása 

és az akkreditált képzések megszervezése, 

társadalomtudományi kutatások megvalósítása, 
társadalmi szemléletformálás az integrált 

kommunikáció eszközeivel.) 

2014.III. negyedév: 

horizontális modul 

kidolgozása 
(folyamatban)  

2014.IV. negyedév: 

horizontális modul 
oktatása  

A Kormány 

európai uniós 
források 

felhasználásáért 

felelős szerve  

G.4. - Az ESB-

alapok terén az 

uniós 
közbeszerzési jog 

tényleges 

1 - Az uniós 

közbeszerzési 

jogszabályok megfelelő 
mechanizmusok révén 

történő tényleges 

A 2004. évi irányelvek teljes mértékben átültetésre kerültek a 

magyar jogba, melyek hatékony alkalmazását több konkrét 

intézkedés is szolgálja. 

 

A közbeszerzési törvény közelmúltbeli módosításai a verseny és 

az átláthatóság megerősítése, valamint az adminisztratív terhek 

2015. május 1. Miniszterelnökség 
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alkalmazását 
biztosító 

rendelkezések 

megléte.  

 

alkalmazását szolgáló 
intézkedések;  

 

további csökkentése érdekében kerültek elfogadásra. A 

bevezetett módosítások különösen: 

- a közbeszerzési dokumentumokat minden esetben ingyenesen 

kell rendelkezésre bocsátani, amelyre egy elektronikus felület is 

rendelkezésre áll;  

- az ajánlattevők számára kötelező a végleges ajánlat egyidejű 

benyújtása írásban a tárgyalásos eljárások során;  

- az ajánlattevők csak egy papír alapú ajánlatot kötelesek 

benyújtani; 

- a Közbeszerzési Hatóság létrehozta a Közbeszerzési 

Adatbázist, amelyben az ajánlatkérők egy központi felületen 

kötelesek számos dokumentumot közzétenni.  

Útmutatók is készültek a jogszabályok helyes értelmezésének 

elősegítésére. 
Ezt az akciót részletesen az OP-hoz mellékletként csatolt akciótervben 
mutatjuk be. 

1. Gyakorlati útmutatók kerülnek kiadásra, melyek biztosítják 

a hatályos közbeszerzési szabályok alkalmazását az ESB alapok 

felhasználása során. Az útmutatók tartalma az Európai 

Bizottsággal történő egyeztetést követően kerül véglegesítésre. 

Az útmutatók lefedik majd a problematikusnak tartott 

tárgyköröket, így különösen a nyilvános hirdetmény nélküli 

közvetlen odaítélést, a kiválasztási és odaítélési szempontokat, 

kizáró okokat, szerződésmódosítást, stb. Az útmutatók a 

közbeszerzési ellenőrző szervek és az uniós auditok adott 

területre vonatkozó releváns megállapításait is tartalmazzák 

majd. 

Elsőként számba vesszük a jelenlegi útmutatókat, majd 

elkészítjük az egyes tárgykörökben kiadandó útmutatók 

listáját a Bizottsággal egyeztetve. 
Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

a meglévő 

útmutatók 

számbavétele - 

2014. november 20. 

 

a szükséges 

útmutatók listájának 

összeállítása – 

2014. december 31. 

 

az útmutatók 

elkészítése - 2015. 

május 1. 

 

Miniszterelnökség 

2. Részletes iránymutatást biztosító összefoglaló készül a 

közbeszerzési eljárások ellenőrzésének előzetes 

minőségellenőrzési szakaszára, mind az ellenőrzés 

szabályossági szakaszára vonatkozóan az EU-s forrásból 

megvalósuló közbeszerzések ellenőrzését végző szakértők 

számára. Ezen útmutatók egyaránt vonatkoznak ellenőrzési 

módszertanra és tartalmi kérdésekre. Az intézkedés részben 

már megvalósult, ebben az évben bevezetésre kerültek hasonló 

tartalmú útmutatók, amelyeket – a Bizottsággal 

együttműködésben – továbbfejlesztünk.  

Az összefoglalók szakmai tartalma közzétételre kerül a 

kedvezményezettek és a közbeszerzési tanácsadók számára.  

Az összefoglalók közvetlenül befolyásolni tudják a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmát, mivel az előzetes 

ellenőrzések során olyan közbeszerzési dokumentum nem 

fogadható el, amely nem felel meg az összefoglalóban írtaknak. 
Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. június 1. Miniszterelnökség 

3. Az útmutatók rendszeres aktualizálása: átfogó 

felülvizsgálat évente legalább egy alkalommal, az új 

közbeszerzési szabályok elfogadása esetén mélyreható, részletes 

felülvizsgálat – együttműködve a Bizottsággal. 

 

Az útmutatók szakmai tartalma évente legalább egy 

alkalommal kerülne felülvizsgálatra, bár változtatások 

rövidebb időközönként is végrehajthatóak, ha az Európai Unió 

Bírósága által meghozott új ítélet vagy jelentősebb audit 

megállapítás ezt szükségessé teszi. 

Mindemellett az új irányelveket átültető közbeszerzési törvény 

hatályba lépését követően is sor kerül majd az útmutatók átfogó 

felülvizsgálatára.  
Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

folyamatos, de évente 

legalább egy 

alkalommal átfogó 

felülvizsgálat és az új 

közbeszerzési 

szabályok 

elfogadásakor 

mélyreható, részletes 

felülvizsgálat 

Miniszterelnökség 

4. Konferenciák szervezése a kedvezményezettek és a 

közbeszerzések ellenőrzésébe bevont szervezetek tagjai számára 

a közbeszerzési szabályok megfelelő alkalmazásának 

elősegítése érdekében. 
 Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

 

2016. december 31-

ig legalább 4 

konferencia 

szervezése 

első: korrupcióellenes 

konferencia 2014 

decemberében 

Miniszterelnökség 

5. Magyarország a folyamatos konzultáció és együttműködés 

elősegítésére negyedéves jelentést készít a közbeszerzésekről. 

A jelentés részeként információkat, illetve a Közbeszerzési 

Hatóság segítségével statisztikai adatokat bocsát a Bizottság 

rendelkezésére.  A jelentés tartalmazza különösen az 

ellenőrzések, a jogorvoslatok, hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárások, leggyakoribb jogszabály alkalmazási problémák és 

KKV-k közbeszerzésen való nyertességének statisztikáit. A 

jelentésekben található egyéb információk tartalmazzák az 

átültetéssel kapcsolatos jogalkotási munkára, a közbeszerzési 

intézményrendszer fejlesztésére és a közbeszerzési ellenőrzési 

mechanizmus működésére vonatkozó tájékoztatást. Ezt az akciót 
részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt akciótervben 
mutatjuk be. 

negyedévente – az első 

jelentés elkészítésének 

javasolt határideje: 

2014. December 15. 

Miniszterelnökség 

 

6.  Közbeszerzési felhívás- és dokumentáció minták Egyeztetés a Miniszterelnökség 
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közzététele a kedvezményezettek számára. 

Magyarország egyeztet a Bizottsággal a közzéteendő 

mintadokumentumok típusairól és azok tartalmáról is. 

Ezek a mintadokumentumok tartalmazni fogják, hogy a 

kedvezményezetteknek mely lényeges feltételeket kell 

figyelembe venniük, amikor egy adott eljáráshoz 

dokumentumokat készítenek (kötelező rész), továbbá ezen 

követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás ajánlati 

felhívásának kitöltésére vonatkozó példákat is tartalmaznak 

majd. Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként 

csatolt akciótervben mutatjuk be. 

Bizottsággal a 

dokumentum típusokról 

– 2015. január 31. 

 

 

 

A dokumentumok 

közzététele - 2015. 

március 31. 

 

 

7. Az ajánlatkérők szabadsága az alkalmassági 

követelmények kialakítása terén jelentősen korlátozva lesz. 

Az éves árbevétel maximuma a szerződés értéke lesz, továbbá 

kizárólag egyetlen, a szerződés értékének legfeljebb 75 %-át 

elérő összegű referencia követelhető meg. 

Továbbá az ajánlatkérőnek el kell fogadnia mindazokat a 

korábbi referenciákat, amelyek a szerződés tárgyával 

műszakilag egyenértékűek. 

A témában együttműködés is indult az építőipar területén 

működő szakmai szervezetekkel. 

Az alkalmassági követelmények korlátozására vonatkozó 

intézkedések mostantól minden ex-ante ellenőrzés alá eső 

eljárásban alkalmazásra kerülnek. Az intézkedések az új 

közbeszerzési törvénybe, illetve végrehajtási rendeleteibe is 

bekerülnek majd.  

Az intézkedések által célzott nagyobb verseny az ajánlati árakra 

is kedvező hatást gyakorol. Ezt az akciót részletesen az operatív 

programhoz mellékletként csatolt akciótervben mutatjuk be. 

korlátozások 

bevezetése az ex-

ante ellenőrzések 

gyakorlatában – 

2014. november 

 

az új közbeszerzési 

törvény és a 

végrehajtási rendeletek 

legkésőbb 2015. 

december 31-ig történő 

elfogadása 

Miniszterelnökség 

 

Az új irányelvek alkalmazását biztosító intézkedések 

(Az összes korábban említett intézkedés is fenntartásra kerül) 

8. Az új közbeszerzési törvény elfogadása legkésőbb 2015. december 

31-ig. 

Az új irányelvek korábbi időpontban történő átültetésével elérendő cél, 

hogy az új irányelvek előnyei a lehető leghamarabb kihasználásra 

kerüljenek. 

Az új közbeszerzési törvény lehető legjobb előkészítése érdekében 

Magyarország egyeztetéseket folytat a Bizottsággal. 

Az egyeztetések a Bizottsággal közösen meghatározott tárgyköröket 

fogják felölelni, különösen, amelyek az új törvény célkitűzéseinek 

megvalósítására szolgálnak, mint pl. az eljárások egyszerűsítése, az 

adminisztratív terhek csökkentése, a lehető legszélesebb körű verseny 

biztosítása (pl. a kizárási okok, kiválasztási feltételek kapcsán), valamint 

az átláthatóság. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

az új közbeszerzési 

törvény elfogadása 

legkésőbb 2015. 

december 31. 

 

a konzultációt a 

koncepció alapján 

novemberben 

megkezdjük és a 

törvényszöveg 

kialakításával 

párhuzamosan is 

folytatjuk, így a 

Bizottság észrevételei 

már a közbeszerzési 

törvény megalkotása 

során figyelembe 

vehetők. Az egész 

szöveg tervezete 

megküldésre kerül a 

Bizottságnak legkésőbb 

annak parlamenti 

benyújtásával 

egyidejűleg, hogy a 

fennmaradó 

észrevételek még a 

parlamenti szakban 

vagy a hatályba lépést 

megelőzően kezelhetők 

legyenek  

 

Miniszterelnökség 

 

9. A verseny minél szélesebb körű előmozdítása érdekében az 

alkalmassági követelmények normatív korlátai bevezetésre kerülnek a 

jogszabályokba (a hetedik pontban leírtaknak megfelelően). Ezt az akciót 
részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt akciótervben 
mutatjuk be. 

2015. december 31. Miniszterelnökség 

10. Az ajánlatkérők közbeszerzés előkészítésével kapcsolatos 

kötelezettségeit illetően részletszabályok kerülnek bevezetésre az új 

közbeszerzési törvényben, melyek elősegítik mind az egyenlő eséllyel 

történő érvényes ajánlattételt, mind a szerződés teljesítésekor jelentkező 

problémák megelőzését, így összességében átláthatóbbá teszik a 

közbeszerzési eljárásokat.  

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. december 31. Miniszterelnökség 

11. A verseny növelése és a kis- és középvállalkozások közbeszerzésekhez 

történő hozzáférésének biztosítása érdekében a törvény korlátozni fogja a 

biztosítékok (pl. bankgarancia) megkövetelését az ajánlattevőktől. Az 

intézkedés  az ajánlattevőket sújtó pénzügyi terhek megszüntetésére 

irányul, amelyek könnyen megakadályozhatják a közbeszerzésekben való 

részvételüket. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. December 31. Miniszterelnökség 

2 - A szerződések 

odaítélési eljárásának 

átláthatóságát biztosító 
intézkedések;  

 

12. A magyar Gazdasági Versenyhivatallal együttműködve egy olyan 

feltételrendszer kerül kidolgozásra, amely alapján a közbeszerzési 

ellenőrzést végző szervnek automatikusan bejelentést/panaszt kell 

küldenie a Gazdasági Versenyhivatalnak. 

Az ellenőrző szervezetek ezen kötelezettségének az érintettek részére 

történő közvetítésével egyfajta visszatartó hatás is elérhető.  

Az intézkedés hosszútávon a Versenyhivatal munkáját is segíti a piaci 

folyamatok feltérképezése során. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

December 2014. Miniszterelnökség és 

az irányító hatóságok 

13. Az új törvényi szabályozásba az új irányelvek 

szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései olyan 

megközelítéssel kerülnek átültetésre, amely a rugalmasabb szabályok 

visszaélésszerű felhasználásának elkerülése irányul.  

2015. december 31. – 

kötelezettségek bevezetése 

az új szabályozásban 

Miniszterelnökség 
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Az indokolás nélküli módosítások %-os arányának meghatározása az 

irányelveknél szigorúbban kerül szabályozásra, és az ajánlatkérők 

kötelesek lesznek a szerződés teljesítésére vonatkozó részletes információk 

benyújtására, ami lehetővé teszi az illetékes (törvény által meghatározott) 

hatóság számára a közpénzekkel való felelős gazdálkodás ellenőrzését. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

14. A jogszabályok egységes értelmezésének biztosítása az egész 

intézményrendszerben.   

 

Az ellenőrzést végző szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik a 

közbeszerzési gyakorlatot az ex-ante és utóellenőrzések során, az 

intézmények tagjai gyakran megosztják tapasztalataikat és 

közreműködnek az akciótervben említett útmutatók aktualizálásában.  

Az irányító hatóságok, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály és a helyi 

ajánlatkérők közötti információ- és „best practice”-csere céljára 

elektronikus felület kerül kialakításra. Az akciótervben említett összes 

útmutató/anyag könnyen hozzáférhető formában lesz majd közzétéve ezen 

a felületen.  

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

folyamatban Miniszterelnökség 

15. Magyarország maradéktalanul elkötelezett, hogy az elektronikus 

közbeszerzés szabályait az új irányelvekben meghatározott határidők 

betartásával átülteti. 

Első lépésként az e-közbeszerzés stratégiája kerül kidolgozásra. Ez fogja 

meghatározni a Magyarországon alkalmazandó e-beszerzési modellt és az 

ennek eléréséhez szükséges lépéseket, az elvégzésükre vonatkozó 

indikatív határidőkkel együtt. 

A stratégia az elektronikus közbeszerzési szakértői csoporttal 

együttműködve kerül kialakításra. 

Az elektronikus közbeszerzési rendszer kidolgozását követően 

megkezdődik a rendszer tesztelése egy pilot projekt keretében. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. május – e-

közbeszerzés 

bevezetésével 

kapcsolatos stratégia 

 

2016. december – PILOT 

program kezdete  

Miniszterelnökség 

16. Az intézményrendszer működési kézikönyvének közzététele. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2014. december 31. Miniszterelnökség 

17. Az új közbeszerzési törvény megalkotási munkájának részeként a 

magyar hatóságok megvizsgálják, hogy fennállhat-e összeférhetetlenség 

abból eredően, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság a hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárások választása előzetes vizsgálatáért felelős szerv és 

egyben az elsőfokú jogorvoslati fórum is. 

Ha fennállna ilyen érdekellentét, a magyar hatóságoknak a Bizottsággal 

egyeztetve el kell végezniük a szükséges jogszabály módosításokat. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. december  Miniszterelnökség 

G.4. - Az ESB-

alapok terén az 

uniós 
közbeszerzési jog 

tényleges 

alkalmazását 
biztosító 

rendelkezések 

megléte.  

3 - Az ESB-alapok 

támogatásainak 
megvalósításában 

résztvevő munkatársak 

képzését és 
tájékoztatását szolgáló 

intézkedések;  

 

18. A belső képzési rendszer átalakítása és a vizsgarendszer fejlesztése 

a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály megfigyelői számára. 

 

A jelenlegi képzési módszer átalakításra fog kerülni. 

 

Az új képzési rendszer sokkal összetettebb és átfogóbb lesz a jelenleginél, 

modulok készülnek, melyek tartalma a Bizottsággal való egyeztetések 

eredményeként kerül kialakításra. A képzések először a jelenlegi 

szabályokra fókuszálnak majd, viszont később az új szabályok kerülnek a 

középpontba. A résztvevőknek lehetőségük lesz külső tapasztalatok 

elsajátítására is. 

 

A képzésekhez kapcsolódóan egy új vizsgarendszer is kialakításra kerül.  

Az irányító hatóságok tagjai és a kedvezményezettek számára - az I. 

pontban foglalt intézkedés keretében - különböző konferenciák kerülnek 

megrendezésre.  

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

Egyeztetés a Bizottsággal a 

tervezett képzési 

programról 2014. december 

1-ig 

 

a 2016-os képzési program 

frissítése – 2015. december 

31. 

Az új képzési rendszer 

indulása – 2015. január 31. 

Miniszterelnökség 

19. Humánerőforrás-motivációs stratégia kidolgozása a Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály munkatársait érintően annak érdekében, hogy 

csökkenjen a főosztály személyi állományának kicserélődése. 

A motivációs rendszer része a személyzet külső képzésének pénzügyi 

támogatása tanulmányi szerződés megkötése révén.  

2014 szeptemberétől kezdődően 6 kollégánk vesz részt posztgraduális 

közbeszerzési szakjogász képzésen és januártól újabb jelentkezésekre 

számítunk. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be. 

2015. január 31. Miniszterelnökség 

4 - Az uniós 
közbeszerzési szabályok 

végrehajtását és 

alkalmazását szolgáló 
adminisztratív 

kapacitások biztosítására 

vonatkozó intézkedések.  
 

20. A Miniszterelnökség ellenőrzési feladatait ellátó szakértők 

számának bővítése folyamatos toborzás és fejvadászat útján. 

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály humán erőforrása jelenleg 

elegendő a feladatai ellátásához, mindazonáltal célunk a személyi 

állomány létszámának bővítése. 

A tervek szerint 2016. végére a szakértők száma 25 %-al nőni fog. 

A szervezet szakértői kapacitásának növelését biztosító tervezett 

intézkedéseken túl a feladatok mennyisége szükségessé teszi, hogy a 

főosztály külső tanácsadókat is igénybe vegyen.   

A személyi állomány köre – és a kiszervezés szükséges mértéke – a 

szükségletek és a munkateher Főosztály által történő felmérésének alapul 

vételével állapítható meg. 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
akciótervben mutatjuk be.  

folyamatban, a szükséges 

erőforrások már 

rendelkezésre állnak 

Miniszterelnökség 

21. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály adminisztratív személyi 

állományának növelése. 

Az adminisztratív kapacitások növelése érdekében az adminisztratív 

személyi állomány száma kibővítésre került és jelenleg elegendő a 

főosztály feladatainak ellátásához.  

A Partnerségi Megállapodásban Magyarország kötelezettséget vállalt az 

adminisztratív személyi állomány számának 2015 végéig 10 %-kal történő 

megnövelésére, ami részben már megvalósult.  Ezt az akciót részletesen az 
operatív programhoz mellékletként csatolt akciótervben mutatjuk be. 

folyamatban Miniszterelnökség 

22. A monitoring és információs rendszer fejlesztése 

Ezt az akciót részletesen az operatív programhoz mellékletként csatolt 
a végrehajtási időszakban 

bekövetkező változások 

Miniszterelnökség 
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akciótervben mutatjuk be. szükségleteinek megfelelő 

ütemezésben 

G.7.  - A 
programok 

eredményességén

ek és hatásának 
felméréséhez 

szükséges 

statisztikai alap 
megléte. Olyan 

eredménymutató-

rendszer megléte, 
amely szükséges 

a várt 

eredmények 
eléréséhez 

leghatékonyabban 

hozzájáruló 
intézkedések 

kiválasztásához, 

az előrehaladás 
monitoringjához 

és a 

hatásvizsgálat 

elvégzéséhez.  

1 - Olyan intézkedések 

vannak érvényben a 
statisztikai adatok időben 

történő begyűjtésére és 

összesítésére 
vonatkozóan, amelyek 

kiterjednek a 

következőkre:  
— a források és a 

mechanizmusok 

azonosítása a statisztikai 
hitelesség biztosítása 

érdekében;  

- Eredményindikátorok adatforrásainak meghatározása: 
OP-k elfogadásáig 

Eredményindikátor-értékek és hatásértékeléshez 

szükséges adatbázisok beszerzésének ütemterve: 
értékelési tervek benyújtásáig  

2014. december 31. 
központi 
koordináció 

G.7.  - A 

programok 
eredményességén

ek és hatásának 

felméréséhez 
szükséges 

statisztikai alap 

megléte. Olyan 
eredménymutató-

rendszer megléte, 

amely szükséges 
a várt 

eredmények 

eléréséhez 
leghatékonyabban 

hozzájáruló 

intézkedések 
kiválasztásához, 

az előrehaladás 

monitoringjához 

és a 

hatásvizsgálat 

elvégzéséhez.  

2 - Olyan intézkedések 
vannak érvényben a 

statisztikai adatok időben 

történő begyűjtésére és 
összesítésére 

vonatkozóan, amelyek 

kiterjednek a 
következőkre:  

— az összegyűjtött 

adatok közzétételére és 
nyilvános 

hozzáférhetőségére 

vonatkozó intézkedések;  
 

 

A 2014-2020-as központi IT rendszer előkészítése 

2013-ban megkezdődött. A rendszer kialakítása során a 
hozzáférhetőség és az adatok közzétételi kötelezettsége 

figyelembe vételre került, így a közzététel biztosítható. 

A nyilvánosság biztosításának alapjai a 2007-2013-as 
időszakban lefektetésre kerültek (jelenleg) a 

http://palyazat.gov.hu/ honlapon található 

támogatáslekérdező rendszeren és az aggregált 
indikátor-adatok közzétételén keresztül.  

Határidő: Kormány döntése után azonnal rendelkezésre 

áll.  

2014. december 31. 

 

központi 

koordináció 

G.7.  - A 

programok 

eredményességén
ek és hatásának 

felméréséhez 

szükséges 
statisztikai alap 

megléte. Olyan 

eredménymutató-
rendszer megléte, 

amely szükséges 

a várt 
eredmények 

eléréséhez 

leghatékonyabban 
hozzájáruló 

intézkedések 

kiválasztásához, 
az előrehaladás 

monitoringjához 

és a 
hatásvizsgálat 

elvégzéséhez.  

3  - Az 

eredménymutatók olyan 
hatékony rendszere, 

amely magában foglalja:  

- az egyes programok 
vonatkozásában 

kiválasztott 

eredménymutatókat, 
feltüntetve azt is, hogy 

milyen indokkal esett a 

választás a program 
keretében finanszírozott 

szakpolitikai 

intézkedésekre;  
 

- Az OP-k eredményindikátorai kialakításakor alapelv, 

hogy azok elsősorban a már létező, hivatalos statisztikai 
adatgyűjtésekből származzanak (EUROSTAT, 

Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Nemzeti Munkaügyi Hivatal stb.).  

Eltérő esetben az irányító hatóság meghatározza a 

rendszeres adatfelvétel típusát és gyakoriságát.  

(Az adatbeszerzéseket a központi koordináció végzi, és 
az OP-kra összeállított átfogó beszerzési tervet az 

értékelési terv elkészítéséig összeállítja az I/1. ponttal 

összhangban.)  

Az eredményindikátorok teljesülésének nyomon 

követését szolgáló, fent ismertetett adatkészletet 

értékelési adatbázisba szervezi.  

Ebben többek között gyűjti és feldolgozza a SKV-k, 

KHV-k releváns adattartalmát, továbbá egyéb, 

fejlesztéspolitikai szempontból releváns környezeti 
adatokat is.  

2014. december 31. 

Irányító 
Hatóságok, 

központi 

koordináció 
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G.7.  - A 
programok 

eredményességén

ek és hatásának 

felméréséhez 

szükséges 

statisztikai alap 
megléte. Olyan 

eredménymutató-

rendszer megléte, 
amely szükséges 

a várt 

eredmények 
eléréséhez 

leghatékonyabban 

hozzájáruló 
intézkedések 

kiválasztásához, 

az előrehaladás 
monitoringjához 

és a 

hatásvizsgálat 
elvégzéséhez.  

4 - Az eredménymutatók 
olyan hatékony 

rendszere, amely 

magában foglalja: az 
említett mutatók 

célértékeinek 

meghatározását;  
 

- A célérték- amennyiben szükséges- számszerűsített 
érték, meghatározása az eddigi értékelések alapján 

történik, figyelembe véve az adott OP prioritásokra 

vonatkozó nemzeti és EU-s stratégiákban meghatározott 
célértéket.  

- Az ex ante értékelések kitérnek az OP-kban 

alkalmazott indikátorok vizsgálatára a kritériumnál 
meghatározott feltételek mentén (is).  

2014. december 31. 

Irányító 

Hatóságok, 
központi 

koordináció  

G.7.  - A 

programok 
eredményességén

ek és hatásának 

felméréséhez 
szükséges 

statisztikai alap 

megléte. Olyan 
eredménymutató-

rendszer megléte, 

amely szükséges 
a várt 

eredmények 

eléréséhez 
leghatékonyabban 

hozzájáruló 

intézkedések 
kiválasztásához, 

az előrehaladás 

monitoringjához 
és a 

hatásvizsgálat 

elvégzéséhez.  

5 -  Az 

eredménymutatók olyan 
hatékony rendszere, 

amely magában foglalja 

minden mutató esetében 
az adatok megbízhatóak 

és statisztikailag 

igazolhatóak, egyértelmű 
normatív értelmezéssel 

rendelkeznek, a 

szakpolitikai 
elvárásoknak 

megfelelően  

 

- Az OP-k elfogadásáig a minőségbiztosítási szerepet az 
ex ante értékelések látják el a meghatározott 

kritériumnak megfelelően, a beavatkozási logika és az 

indikátorok kiválasztásának összhangjának 
vizsgálatával.  

A programok végrehajtása során Monitoring és 

Értékelési Munkacsoport kerül felállításra, amely 
vizsgálja az egyes OP-kban alkalmazott indikátorok 

konzisztenciáját, a mérések elvégzését, az adatok 

beszerzését. Az indikátor munkacsoport eljárásrendjét 
az Egységes Működési Kézikönyv függeléke 

tartalmazza.  

2014. december 31. 
központi 

koordináció  

G.7.  - A 

programok 

eredményességén
ek és hatásának 

felméréséhez 

szükséges 
statisztikai alap 

megléte. Olyan 

eredménymutató-
rendszer megléte, 

amely szükséges 

a várt 
eredmények 

eléréséhez 

leghatékonyabban 
hozzájáruló 

intézkedések 

kiválasztásához, 
az előrehaladás 

monitoringjához 

és a 
hatásvizsgálat 

6 - eljárások 

rendelkezésre állását 

annak biztosítására, hogy 
a program által 

finanszírozott minden 

művelet esetében 
hatékony mutatókat 

alkalmaznak.  

 

- Az OP-k eredményindikátorai kialakításakor alapelv, 

hogy azok elsősorban a már létező, hivatalos statisztikai 

adatgyűjtésekből származzanak (EUROSTAT, 
Központi Statisztikai Hivatal, Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal, Nemzeti Munkaügyi Hivatal stb.).  

Eltérő esetben az irányító hatóság meghatározza a 
rendszeres adatfelvétel típusát és gyakoriságát.  

(Az adatbeszerzéseket a központi koordináció végzi és 

az OP-kra összeállított átfogó beszerzési tervet az 
értékelési terv elkészítéséig összeállítja az I/1. ponttal 

összhangban.)  

2014. december 31. Irányító Hatóságok  

- A célértékek- amennyiben szükséges – számszerűsített 

érték, meghatározása az eddigi értékelések alapján 
történik, figyelembe véve az adott OP prioritásokra 

vonatkozó nemzeti és EU-s stratégiákban meghatározott 

célértéket.  

2014. december 31. Irányító Hatóságok  

- Az ex ante értékelések kitérnek az OP-kban 

alkalmazott indikátorok vizsgálatára a kritériumnál 
meghatározott feltételek mentén (is).  

2014. december 31. Irányító Hatóságok  
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elvégzéséhez.  - Az OP-k benyújtásáig a minőségbiztosítási szerepet az 
ex ante értékelések látják el a meghatározott 

kritériumnak megfelelően, a beavatkozási logika és az 

indikátorok kiválasztásának összhangjának 

vizsgálatával.  

A programok végrehajtása idejére Monitoring és 

Értékelési Munkacsoport kerül felállításra, amely 
vizsgálja az egyes OP-kban alkalmazott indikátorok 

konzisztenciáját, a mérések elvégzését, az adatok 

beszerzését. A nemzeti indikátor munkacsoport 
eljárásrendjét az Egységes Működési Kézikönyv 

függeléke tartalmazza.  

2014. december 31. 
központi 

koordináció  

 

26. táblázat:  Az alkalmazandó tematikus előzetes feltételrendszer teljesítéséhez szükséges 

intézkedések  

Tematikus előzetes feltételrendszer  Nem teljesült 

kritériumok 

Meghozandó 

intézkedések 

Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezete

k  

T.07.1. Közlekedés: A tagállamok 

intézményi felépítésével összhangban álló, 

közlekedési beruházásokra vonatkozó 

olyan átfogó terv vagy tervek, illetve keret 

vagy keretek megléte (beleértve a 

regionális és helyi szintű közösségi 

közlekedést is), amelyek támogatják az 

infrastruktúrafejlesztést és javítják a TEN-

T törzs- és átfogó hálózathoz való 

csatlakozást. 

5 - egy reális és alaposan 

kidolgozott 

projektcsatornát az 

ERFA és a Kohéziós 

Alap keretében nyújtott 

támogatások 

vonatkozásában;  

 

A közlekedési stratégia 
projektlistáiról szóló 

1696/2014 (XI.26) 

Kormányhatározatban 
szereplő25 millió € nettó 

összköltség vagy egyéb 
szempontból nagy 

jelentőségű, KA vagy 

ERFA finanszírozásra 
tervezett projektek 

jelenlegi 

előkészítettségét, a 
megvalósításhoz 

szükséges további 

lépéseket is bemutató 
táblázatának megküldése 

a Regionális 

Főigazgatóságnak. 
Egyúttal a 

projekttáblázat 

realitásának ismertetése 
(ti. a projektek 

összköltsége vs. az 

elérhető források) 

2015. 

március 

31. 

NFM, 

Közlekedés

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

6 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

1. az IKOP lehetséges ksz-

einek és 

kedvezményezettjeinek 

azonosítása. 
 

2015. 

július 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

 

6 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

A KA és ERFA fin. 

közlekedési projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához feltáró 

tanulmány elkészítése: 

2. Az előzőekben 

meghatározott szervezetek a 

projektcsatorna 

megvalósítása tekintetében  

a. feladatainak ismertetése, 

valamint az ezzel 

kapcsolatos szűk 

keresztmetszeteknek és 

gyengeségeknek 

2015. 

október 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 
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az elemzése  

b. fejlesztő intézkedések (pl. 

tendereztetés, környezeti 

elvárásoknak megfelelés, 

pénzügyi 

projektmenedzsment, 

fenntartás és üzemeltetés 

finanszírozása, 

adminisztratív terhek 

csökkentése, komplex 

rendszerek menedzselése) 

kialakítása, végrehajtási 

határidők és felelősök 

kijelölésével. Ennek során 

kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hatékony 

beszerzési képzésre és 

megfelelő belső eljárások 

kialakítására a lehetséges 

késések azonosítása 

érdekében, valamint a 

kedvezményezetteket az 

eljárás és a megvalósítás 

során megfelelően segítő 

eljárásokra a gyors 

megvalósítás vagy annak 

megakadása esetén újabb 

projektekkel való 

helyettesítésére. 

 

6 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

3. A KA és ERFA fin. 

közlekedési 

projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához a 

feltáró tanulmányban 

azonosított 

intézkedések 

végrehajtása. 

 

2016. 

december 

31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

T.07.2. Vasút: A tagállamok intézményi 

felépítésével összhangban álló átfogó 

közlekedési tervben vagy tervekben, illetve 

keretben vagy keretekben (beleértve a 

regionális és helyi szintű közösségi közlekedést 

is) szerepelnie kell egy vasúti fejlesztésről 

szóló külön szakasznak, amely támogatja az 

infrastruktúrafejlesztést és javítja a TEN-T 

törzs- és az átfogó hálózathoz való 

csatlakozást. A beruházások lefedik a mobil 

eszközöket, illetve az átjárhatóságot és a 

kapacitáskiépítést. 

1 - Vasútfejlesztési szakasz 

megléte a fentiekben 

említett közlekedési tervben 

vagy tervekben, illetve 

keretben vagy keretekben, 

amely megfelel a stratégiai 

környezeti vizsgálat jogi 

követelményeinek, és 

amely reális és alaposan 

kidolgozott 

projektcsatornát 

(beleértve az ütemtervet 

és a költségvetési keretet) 

tartalmaz;  

 

A közlekedési stratégia 

projektlistáiról szóló 
1696/2014 (XI.26) 

Kormányhatározatban 
szereplő 25 millió € 

nettó összköltség vagy 

egyéb szempontból nagy 
jelentőségű, KA vagy 

ERFA finanszírozásra 

tervezett projektek 
jelenlegi 

előkészítettségét, a 

megvalósításhoz 
szükséges további 

lépéseket is bemutató 

táblázatának megküldése 
a Regionális 

Főigazgatóságnak. 

Egyúttal a 
projekttáblázat 

realitásának ismertetése 

(ti. a projektek 
összköltsége vs. az 

elérhető források) 

2015. 

március 

31. 

NFM 

Közlekedés

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

2 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

1. az IKOP lehetséges ksz-

einek és 

kedvezményezettjeinek 

azonosítása. 

 

2015. 

július 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 
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2 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

A KA és ERFA fin. 

közlekedési projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához feltáró 

tanulmány elkészítése: 

2. Az előzőekben 

meghatározott szervezetek a 

projektcsatorna 

megvalósítása tekintetében  

a. feladatainak ismertetése, 

valamint az ezzel 

kapcsolatos szűk 

keresztmetszeteknek és 

gyengeségeknek 

az elemzése  

b. fejlesztő intézkedések (pl. 

tendereztetés, környezeti 

elvárásoknak megfelelés, 

pénzügyi 

projektmenedzsment, 

fenntartás és üzemeltetés 

finanszírozása, 

adminisztratív terhek 

csökkentése, komplex 

rendszerek menedzselése) 

kialakítása, végrehajtási 

határidők és felelősök 

kijelölésével. Ennek során 

kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hatékony 

beszerzési képzésre és 

megfelelő belső eljárások 

kialakítására a lehetséges 

késések azonosítása 

érdekében, valamint a 

kedvezményezetteket az 

eljárás és a megvalósítás 

során megfelelően segítő 

eljárásokra a gyors 

megvalósítás vagy annak 

megakadása esetén újabb 

projektekkel való 

helyettesítésére. 

2015. 

október 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

2 - intézkedéseket a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektcsatorna 

megvalósítása 

érdekében. 

3.A KA és ERFA fin. 

közlekedési projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához a feltáró 

tanulmányban azonosított 

intézkedések végrehajtása. 

 

2016. 

december 

31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

T07.3. Más közlekedési módok, többek 

között belvízi és tengeri hajózási 

útvonalak, kikötők, multimodális 

összeköttetések és repülőtéri 

infrastruktúra. A tagállamok intézményi 

felépítésével összhangban álló átfogó 

közlekedési tervben vagy tervekben, 

illetve keretben vagy keretekben 

(beleértve a regionális és helyi szintű 

közösségi közlekedést is) szerepelnie kell 

egy belvízi és tengeri hajózási 

útvonalakról, kikötőkről, multimodális 

összeköttetésekről és repülőtéri 

infrastruktúráról szóló külön szakasznak, 

amely hozzájárul az átfogó TENT-

hálózathoz és a TEN-T törzshálózatához 

való csatlakozás javulásához, és a 

3 - egy reális és alaposan 

kidolgozott 

projektcsatornát az 

ERFA és a Kohéziós 

Alap keretében nyújtott 

támogatások 

vonatkozásában;  

 

A közlekedési stratégia 

projektlistáiról szóló 
1696/2014 (XI.26) 

Kormányhatározatban 

szereplő 25 millió € 
nettó összköltség vagy 

egyéb szempontból nagy 

jelentőségű, KA vagy 
ERFA finanszírozásra 

tervezett projektek 

jelenlegi 
előkészítettségét, a 

megvalósításhoz 

szükséges további 
lépéseket is bemutató 

táblázatának megküldése 

a Regionális 
Főigazgatóságnak. 

Egyúttal a 
projekttáblázat 

realitásának ismertetése 

(ti. a projektek 

2015. 

március 

31. 

NFM 

Közlekedés

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 
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fenntartható regionális és helyi mobilitás 

előmozdításához. 

összköltsége vs. az 
elérhető források) 

4 - Intézkedések a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektportfólió 

megvalósítása 

érdekében. 

1. az IKOP lehetséges ksz-

einek és 

kedvezményezettjeinek 

azonosítása. 

 

2015. 

július 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

 

4 - Intézkedések a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektportfólió 

megvalósítása 

érdekében. 

A KA és ERFA fin. 

közlekedési projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához feltáró 

tanulmány elkészítése: 

2. Az előzőekben 

meghatározott szervezetek a 

projektcsatorna 

megvalósítása tekintetében  

a. feladatainak ismertetése, 

valamint az ezzel 

kapcsolatos szűk 

keresztmetszeteknek és 

gyengeségeknek 

az elemzése  

b. fejlesztő intézkedések (pl. 

tendereztetés, környezeti 

elvárásoknak megfelelés, 

pénzügyi 

projektmenedzsment, 

fenntartás és üzemeltetés 

finanszírozása, 

adminisztratív terhek 

csökkentése, komplex 

rendszerek menedzselése) 

kialakítása, végrehajtási 

határidők és felelősök 

kijelölésével. Ennek során 

kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hatékony 

beszerzési képzésre és 

megfelelő belső eljárások 

kialakítására a lehetséges 

késések azonosítása 

érdekében, valamint a 

kedvezményezetteket az 

eljárás és a megvalósítás 

során megfelelően segítő 

eljárásokra a gyors 

megvalósítás vagy annak 

megakadása esetén újabb 

projektekkel való 

helyettesítésére. 

2015. 

október 31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 

 

4 - Intézkedések a 

közreműködő 

szervezetek és a 

kedvezményezettek 

kapacitásainak 

biztosítására a 

projektportfólió 

megvalósítása 

érdekében. 

3.A KA és ERFA fin. 

közlekedési projektekhez 

szükséges kapacitások 

biztosításához a feltáró 

tanulmányban azonosított 

intézkedések végrehajtása. 

 

2016. 

december 

31. 

NFM, 

Közlekedés

i Operatív 

Programok

ért felelős 

Helyettes 

Államtitkár

ság 
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10. SZAKASZ A KEDVEZMÉNYEZETTEK ADMINISZTRATÍV TERHEINEK CSÖKKENTÉSE 

A kedvezményezettek adminisztratív terhei felmérésének összefoglalása, és szükség esetén 

az adminisztratív terhek csökkentése elérése érdekében tervezett intézkedések indikatív 

időkerettel. 

A 2014-2020-ban több olyan újítás kerül bevezetésre, melyek által egyszerűsödik a 

szabályozási rendszer és ezzel párhuzamosan csökkenek az adminisztrációs terhek: 

1. Biztosítéki rendszer egyszerűsítése: 

Eddig a rendszer nem méltányolta azokat a kedvezményezetteket, akik a közterhekhez való 

hozzájárulás tekintetében tanúsított jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak Magyarország 

társadalom- és gazdaságpolitikai fejlődéséhez. Az új időszak figyelembe veszi ezt a 

körülményt, egyben pozitív ösztönzőt alkalmaz a több esetben nehezen alkalmazható, az 

abszorpció szempontjából nem mindig kedvező intézkedések ellensúlyozására. 

A hazai jogszabály a fentiek figyelembevételével kerül kialakításra, mely tartalmazni fogja a 

biztosítékmentesség feltételeit és annak előzetes vizsgálatát és előzetes szankcionálását. 

 

Várt előnyök: 

• a követeléskezelés jelentősen felgyorsítható, 

• a biztosítás nem igényel vagyont a kedvezményezett részéről; 

• a biztosítás jelentősen kisebb költséget jelenthet, mint a korábbi biztosítéki megoldások, 

ugyanakkor tehermentesíti a költségvetést a visszafizetési kötelezettségtől. 

 

2. Maximalizált mértékű elszámolható költségek átalány alapú kifizetés Azon elszámolható 

költségek, melyek mértéke maximalizálásra került, viszont az egész projekt megvalósítás 

alatt várhatóan folyamatos a felmerülésük, átalány alapú elszámolásba vonhatóak. 

3. A projektek végrehajtásához kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentése Ha a 

műszaki, szakmai tartalomváltozás nem eredményezi a vállalt indikátorok, eredmények, 

műszaki, szakmai jellemzők változását (vagy a szállító egyenértékességre vonatkozó 

nyilatkozatot tesz), akkor nem szükséges a támogatási szerződés módosítása.  

Az intézkedés hatására csökken a végrehajtás adminisztrációs terhe mind pályázó mind 

intézményi oldalon. 

4. Technológiai újítások 

• Adatkapcsolatok körének bővítése által, a pályázótól kért adatok minimalizálása. (ÉMI 

NKft., Nemzeti Földalapkezelő); 

• Egyszeri adatbekérés elve: ha a támogatások kezelésében érintett szervezet a 

kedvezményezettől egy bizonyos adatot egyszer már bekért, akkor azt az adott projekt 

kezelésében érintett más szervezet már nem kérheti be, hanem a monitoring rendszerből kell 

azt lekérdeznie;  

• E-aláírásos hitelesítés biztosítása kedvezményezettek számára; 

• Pályázati adatlap egységesítése; 

• Teljes pályázati folyamat elektronizálása; azaz 24 órás ügyfélkapcsolat tud kialakulni, így 

munkaidőn kívül is tud adminisztrálni a kedvezményezett 

• Sms értesítés a kedvezményezetteknek, amennyiben a Pályázati e-ügyintézés felületen 
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elektronikus értesítése érkezik. 

A végrehajtási intézményrendszerben és eljárásrendben folytatódik az adminisztrációs terhek 

csökkentése érdekében 2007-2013-ban megkezdett folyamat. 

A fenti problémák kiküszöbölésére már számos intézkedés történt, így csökkentésre került a 

pályázathoz bekérhető mellékletek száma, megjelent a pályázatok, beszámolók és értesítések 

elektronikus benyújtásának, továbbításának lehetősége. 

Az adminisztrációs terhek csökkentése a projektfejlesztési, pályázati szakaszban  

• Általánossá lesz téve az elektronikus és on-line ügyintézés és kapcsolattartás. 

• A támogatási döntést megelőzően a projektgazdáktól megkövetelt adminisztratív elvárások 

a minimumra lesznek szorítva. Csak a döntéshez szükséges igazolások kerülnek bekérésre és 

a kedvezményezettek köznyilvántartásokban tárolt adatait a végrehajtó intézményrendszer 

kéri le. Érvényesítve lesz az egyszeri adatbekérés elve. 

Az adminisztrációs terhek csökkentése a projekt-kiválasztási szakaszban 

• A közszféra szervezetek fejlesztéseinél a projektszelekció egyszerűsített szakmai 

szempontokon alapuló kiválasztási eljárással valósul meg az uniós támogatáspolitikai 

alapelvek tiszteletben tartása mellett és előre rögzített tartalmi és formai követelmények 

vizsgálatával. Az érintett kedvezményezettek állami forrásból és kapacitásból kapnak 

segítséget projektjeik kidolgozásához. 

• Hazánk elkötelezett a közbeszerzési eljárási szabályok egyszerűsítése és ésszerűsítése iránt. 

Ezért bevezetésre kerül az e-közbeszerzési rendszer, amely alapján ajánlatkérők és 

ajánlattevők közötti eljárásrendben elektronikussá alakul a jelenlegi elektronikus és papír 

alapú kapcsolattartás. A dinamikus beszerzési rendszer a 2014-20 programozási időszakában 

kiemelt szerepet kap. A PM 2.3 pontjában, e-közbeszerzés tárgyában megfogalmazott 

menetrend tartása a koordinációs szerv feladata. 

• Az értékelés az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megfogalmazott az 

elszámolások egyszerűsítése, a támogatási szerződések kialakítása és kezelése terén a 

javaslatok: 

• A szabályozási környezet komplexitásának csökkentése, mert ez növeli a számlák 

elutasításának és a műszaki/szakmai tartalom módosításának esélyét. 

• A jellemzően kis értékű tételek elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs teher 

csökkenése az átalányalapú költségelszámolás bevezetése miatt 

• Támogatási szerződés mellékleteként szereplő standard költségtábla indokolatlan 

mértékben megkötheti a projekt költségvetését, és ez a projekt későbbi szakaszaiban 

szerződésmódosításokat eredményez. 

• A támogatási szerződés rejtett mellékletei, külső hivatkozásai miatt a kedvezményezett a 

projekt végrehajtása során változás-bejelentők benyújtására kényszerül, vagy ha ezt 

elmulasztja, akkor a támogatási összeget kell csökkenteni. 

• Egyszerűsített projektdefiníciós melléklet a Támogatási szerződéshez A kedvezményezettek 

adminisztrációs terheinek csökkentése a projektmegvalósítási szakaszban 

• A megvalósítást közvetlen, gördülékeny kapcsolattartás és a kedvezményezetteket 

maximálisan támogató ügyfélszolgálati rendszerek segítik. 

• Megteremtődik az egyablakos ügyintézés lehetősége, a teljes végrehajtási rendszerre 

kiterjedően. 
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• A pályázati folyamat felgyorsítását szolgáló intézkedések, mint pl. a közbeszerzési 

eljárások elhúzódó ellenőrzésének racionalizálása, a teljesítésigazolások számának 

csökkentése, vagy az előrehaladás bemutatásának egyszerűsítése. 

A 2014-2020-as programozási időszakban a következő egyszerűsített elszámolási 

módokat kívánjuk alkalmazni: 

1. Átalányalapon meghatározott közvetett költségek („flat rate”) 

2. Standard egységköltségek alkalmazásával számított átalányalapú költségek („unit cost”) 

3. Átalányösszegek („lump sum”) 

Az intézményrendszer felkészítése az egyszerűsített költségelszámolások bevezetése előtt 

az alábbiakkal történik: 

1.módszertani útmutató elkészítése, egyeztetése az érdekelt intézményrendszeri szereplőkkel. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján az útmutató felülvizsgálatra kerül. 

2.képzés az érintett szereplők részére a kiadott módszertani útmutató alkalmazásával 

kapcsolatban. 

Az intézményrendszer adminisztrációs terheinek csökkentése 

• A pályázati rendszer elektronizáltságának növelése jelentősen csökkenti az 

intézményrendszer adminisztrációs terheit is. 

• A fejlesztéspolitikai jogviszonyban érintett ügyfelekről egységes nyilvántartás készül. 

Lehetőség szerint célzottan össze lesznek kapcsolva a fejlesztéspolitikai nyilvántartások más 

adatbázisokkal. 

• Egyszerűsítve lesz a támogatáselosztásban részt vevő szervezetek működési költség 

elszámolása. 
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11. SZAKASZ HORIZONTÁLIS ELVEK  

11.1  Fenntartható fejlődés 

Az intézkedések lehetővé teszik, hogy a fejlesztési programok összességükben 

társadalmi, térségi, környezeti és éghajlati szempontból együttesen az elérhető 

legkedvezőbb eredményt nyújtsák.  

 

A 2014-2020-as időszakban a fenntarthatóság, mint horizontális szempont kapcsán a 

Partnerségi megállapodásban foglalt követelményeket érvényesítjük. A 

fenntarthatósági célkitűzés részeként kezeljük a területi kohézió érdekében tett 

erőfeszítéseket. 

 

Az IKOP hozzájárulhat:  

1. a beruházások erőforrás-hatékony, fenntarthatóság szempontjából legkedvezőbb 

irányba tereléséhez. 

2. a káros környezeti vagy klímahatású beruházások elkerüléséhez, a káros hatások 

enyhítéséhez, a klímaváltozás várható káros hatásaihoz történő alkalmazkodáshoz; 

3. a teljes életciklus költség alkalmazásához  

4. a zöld közbeszerzések nagyobb alkalmazásához 

5. a fejlesztési térség fenntarthatóságával, a környezeti állapotával kapcsolatos adatok 

gyűjtéséhez, hozzáférhetővé tételéhez 

6. a területi kohézió érvényesítéséhez  

 

Az IKOP végrehajtása során a horizontális célkitűzések megvalósítását az alábbiak 

biztosítják: 

1. a kiválasztásban a tervezett beruházás szempontjából releváns, arányos 

fenntarthatósági kritérium megjelenítése  

2. a fenntarthatóságot és területi kohéziót támogató célzott intézkedések  

3. a támogatási időszak kezdetétől fenntarthatóságot és területi kohéziót támogató 

nyomon követését és értékelését biztosító adatok gyűjtése, értékelése  

 

 A horizontális szempontok érvényesítését a 8. szakaszban bemutatott Horizontális 

Monitoring Bizottság és Munkacsoport segíti. Az IH alábbiak szerint biztosítja az 

alábbi fenntarthatósági feltételek teljesülését: 

Tervezéskor: 

 a fenntarthatósági elvek érvényesítésében meghatározó szervezetek részvétele az 

IKOP tervezésében és kialakításában 

 az IKOP horizontális cél-, és eszközrendszerének releváns és arányos megtervezése, 

figyelemmel a stratégia környezeti vizsgálat megállapításaira és javaslataira, 

együttműködésben a központi koordinációs szervezettel 

 a horizontális elvek és a programspecifikus célkitűzések nyomon követését segítő 

kapacitások biztosítása 

 azon IKOP beavatkozásoknak az azonosítása a monitoring és értékelés számára, 
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amelyek számszerűsített módon a horizontális célok elérését szolgálják. 

 szakmai támogatás biztosítása a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítását 

biztosító projekt-előkészítés szakmai támogatásának biztosítása  

 Az OP-k közötti koordináció feltételeinek biztosítása 

 

Azért, hogy a kiválasztandó projektek tevékenységei a legnagyobb mértékben 

járuljanak hozzá horizontális elvek érvényesítéséhez, a káros hatások mérsékléséhez a 

projektkiválasztás esetén konkrét követelményrendszer kerül meghatározása. A 

kritériumokat az OP MB hagyja jóvá. A kiválasztásnál előnyt jelent, ha a projektnek: 

 természeti vagy települési környezetállapot javító hatása van 

 kimutatható ÜHG, légszennyezőanyag kibocsátás-csökkentő hatása van 

 a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira való felkészülést, az ellenálló-, 

alkalmazkodóképesség javítását szolgálja, 

 alacsony szállítási távolságokkal, anyag-, és energiafelhasználással valósul meg  

 járulékosan hozzájárul a természeti, a kulturális örökségvédelmi értékek 

megőrzéséhez, védett fajok, vagy élőhelyek védelméhez, rehabilitációjához, a 

víztestek jó állapotának eléréséhez, 

 természeti adottságoknak megfelelő ökoszisztéma szolgáltatásokat vesz igénybe 

úgy, hogy az nem jár az ökoszisztéma szolgáltatás károsodásával, 

 helyi kultúrára és a környezethez alkalmazkodó hagyományos termelői és 

fogyasztói mintázatra épít, fenntarthatóbb életmódot szolgálja, 

 erősíti a területi, közösségi kohéziót: fenntartható térhasználatot valósít meg 

 természetszerű élőhelyek, zöldfelület kiterjedését, intenzitását növelő, állapotjavító 

hatása van, 

 környezetvédelmi szemléletformálást tartalmaz. 

 

Végrehajtás során:  

 partnerek aktív bevonása az intézkedések tervezésébe és monitoringjába; 

 olyan egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és indikátorrendszer, 

szakmai nyomon követés kialakítása, biztosítása, amely a környezeti 

hatásvizsgálatok előrehaladásáról információt tartalmaz. 

 a monitoring és indikátorrendszer megfelelő működését támogató adatgyűjtési, 

adatszolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése 

 programszintű értékelések elvégzése a horizontális elvekhez, területi 

kiegyenlítődéshez való hozzájárulásuk megállapítására;  

 

A horizontális célkitűzését segítik a projektek  

 előkészítése: klímaváltozáshoz, természeti kockázatokhoz alkalmazkodás 

érvényesítése, az érintett területek biológiai sokféleségének, környezeti állapotának 

felmérése,  

 kiválasztása: barnamezős, ökológiailag kevésbé értékes területen megvalósuló, 

legkedvezőbb területhasználatot, inert hulladék, újrafelhasznált anyagból készült 
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termékek használatának maximalizálását, szelektív hulladékgyűjtést, szennyezések 

minimalizálását, megújuló energiaforrások alkalmazását biztosító beruházások 

előnyben részesítése 

 megvalósítása: beruházás jellegének megfelelő szemléletformáló programelemek 

beépítése, ökológiai, környezeti állapotváltozás nyomon követése, mért adatok 

hozzáférhetőségének biztosítása, együttműködés a Horizontális MB-vel. Vonalas 

létesítményeknél kötelezően: őshonos fajokkal történő növényesítés, kulturális 

értékek, ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, érintett terület vízgazdálkodására 

gyakorolt hatás minimalizálása, ökológiai átjárhatóság és kerékpáros közlekedés 

feltételeinek biztosítása. 

 

11.2  Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség 

Az esélyegyenlőség elősegítésének célja a megkülönböztetésből fakadó hátrányok 

társadalmi szintű csökkentése. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok 

segítését és szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem 

lennének képesek a hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére, fokozottan ki vannak 

téve a hátrányos megkülönböztetés veszélyének, illetve támogatásra szorulnak a 

programok forrásaihoz történő hozzáférés során.  

Az 1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a Partnerségi Megállapodás 1. B 

fejezet 1.5. részével összhangban a cél keretében érvényesül:   

 a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által 

társfinanszírozott javakhoz és szolgáltatásokhoz történő  hozzáférést mindenki 

számára,   

 a népesedési kihívások kezelése, melynek keretében elősegítjük az összes életkori 

csoport társadalmi befogadását.   

Hátrányos megkülönböztetés által leginkább sújtott csoportok, amelyeknél átfedések 

lehetségesek, illetve a hátrányok halmozódhatnak 

 akadályozott/fogyatékossággal élő/megváltozott munkaképességű emberek 

 alacsony végzettségűek, iskolából lemorzsolódók 

 pályakezdő fiatalok, munkatapasztalattal nem rendelkezők 

 (tartósan) munkanélküliek 

 alacsony munkaintenzitású háztartásban élő emberek 

 romák  

 szegregátumok lakói 

 rossz közlekedésű településen élők 

 (jövedelmi, lakhatási) szegények 

 migránsok 

 fogvatartottak, börtönből szabadultak 

 szenvedélybetegek 

 hajléktalanok 

 hátrányos helyzetű családokban/ állami gondoskodásban élő gyerekek, fiatalok 

 45 év feletti inaktívak 

 idősek 
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Tevékenységek/területek, amelyekhez az IKOP hozzájárulhat:  

 Megfelelő munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való 

hozzáférés 

 Megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés 

 Megfelelő lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés 

 Megfelelő társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés 

 Megfelelő információhoz való hozzáférés 

 Megfelelő közlekedéshez való hozzáférés 

 Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, gyermekjóléti, és más 

 kormányzati, önkormányzati közszolgáltatások)   

 

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései: 

A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítását a 8. szakaszban bemutatott 

Horizontális Monitoring Bizottság és Munkacsoport segíti. Az IKOP megvalósítása 

során az IH biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését 

Tervezés: 

 az esélyegyenlőségi elvek érvényesülésében meghatározó szerepet játszó 

szervezetek részvétele az IKOP tervezésében;  

 egységes szabályozás kialakítása és az eljárásrendek módosítása a hatékonyság és 

eredményesség, és a kedvezményezettek adminisztrációs terheinek csökkentése 

érdekében; 

 az esélyegyenlőségi elvek és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon 

követését biztosító kapacitások megtervezése 

 operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a 

monitoring és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon az 

esélyegyenlőségi célok elérését kívánják szolgálni. 

 

A szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén konkrét, a 

projekt tartalmához igazodó követelményrendszer meghatározása az esélyegyenlőségi 

elvek és az egyetemes tervezés elvének érvényre juttatásának érdekében. A 

kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.  

 

Végrehajtás:   

 kiemelt, egyedi beruházások esetében projekt szinten is szükséges a releváns 

esélyegyenlőségi elvárásoknak való megfelelés, az egyetemes tervezés elvének 

érvényesítése; 

 minden épületre, tárgyra, technológiára, szolgáltatásra irányuló tervezési, fejlesztési 

projektben alkalmazni kell a fizikai és infokommunikációs hozzáférhetőség 

szempontjait. 

 az egyenlő munkáért egyenlő bér követelménye. 

 esélyegyenlőségi képzés az intézményrendszer munkatársai részére. 

 

Nyomonkövetés  
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A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és 

indikátorrendszert működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer 

kialakítását, működtetését, továbbá biztosítja az operatív programok esélyegyenlőségi 

szempontértékelését a programszintű értékelések keretében, és az eredmények 

visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba  

 

Az IKOP elsősorban a vasúti és a városi/elővárosi közlekedésfejlesztéssel segíti elő a 

hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének javítását. Az akadálymentesítés 

szempontjait minden beruházásnál figyelembe kell venni  

 

11.3  Férfiak és nők közötti egyenlőség 

Alapvető elvárás, hogy a 2014-2020-as IKOP végrehajtásának minden szintje és 

szakasza segítse elő a nők és férfiak közti egyenlőséget. Ezt szem előtt tartva aktívan 

támogatni kell azon intézkedéseket, amelyek segítenek fölszámolni a nőket vagy a 

férfiakat érintő egyenlőtlenséget, köztük a foglalkoztatást, a képzést, a gazdasági életet, 

a közéletet, a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. 

A nemek közötti társadalmi egyenlőségre törekvés jegyében elő kell segíteni a 

programozásnál, a projektkiválasztásnál és a fejlesztések végrehajtásakor a társadalmi 

nemek közötti egyenlőség megteremtését. Ennek fő módja a hátrányos 

megkülönböztetés elkerülése, az esélyteremtés eszközrendszerének alkalmazása és a 

demográfiai kihívás kezelése. Az 1303/2013/EU rendelet I. melléklet 5. pontjával és a 

Partnerségi Megállapodás 1. B fejezet 1.5. részével összhangban a cél keretében 

érvényesül:   

a hozzáférhetőség horizontális célkitűzése, biztosítva az ESB alapok által 

társfinanszírozott javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést mindenki számára,   

a népesedési kihívások kezelése, a gyermekvállalást, a hivatás és a családi élet közötti 

jobb egyensúly megvalósításának elősegítése nők és férfiak számára egyaránt.  

 

A végrehajtáskor figyelemmel kell lenni:  

 a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, 

közlekedési, oktatási és képzési szolgáltatásokban, a közkincsekhez, közjavakhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben a nők gazdasági függetlenségének, illetve 

vállalkozóvá válásának előmozdítására; 

 kisgyermeket nevelő nőkkel szembeni foglalkoztatási diszkrimináció csökkentésére; 

a munkahelyek családbaráttá tételére, atipikus foglalkoztatási formák 

(részmunkaidő, munkakör-megosztás, távmunka) és rugalmas munkaszervezési 

módok alkalmazására a kisgyermekes szülők számára; 

 a nők esélyegyenlőségére a munkáért járó javadalmazásban: munkaerő-piaci 

bérkülönbségek, egyenlőtlenség, diszkrimináció csökkentése, melynek hatása van a 

későbbi nyugdíjak összegére is;  

 szervezetek vezetésében a nemek közti arányok kiegyensúlyozottságára;  

 a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására a családtámogatási ellátások 

igénybevétele területén, és a családon belüli egyenlőbb munkamegosztás terén; 



 

  117  

Külön figyelmet kell fordítani a roma, kisgyermeket nevelő, többgyermekes, 50 év 

feletti, inaktív vagy migráns nőkre, továbbá a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre.  

 

A horizontális szempontok biztosításának alapelvei, lépései: 

A horizontális szempontok érvényesítésének biztosítását a 8. szakaszban bemutatott 

Horizontális Monitoring Bizottság és Munkacsoport segíti. Az Operatív Program 

megvalósítása során az IH biztosítja az alábbi esélyegyenlőségi feltételek teljesülését: 

 

Tervezés: 

 az intézményrendszer hozzájárul(t) a nemek közti egyenlőség elvének 

érvényesülésében meghatározó szervezetek részvételét az IKOP tervezésében;  

 a nemek közti egyenlőség elvének és a program specifikus célkitűzéseinek nyomon 

követését biztosító kapacitások megtervezése 

 operatív programban azoknak a beavatkozásoknak az azonosítása, kiemelése a 

monitoring és értékelés számára, amelyek számszerűsített módon a nemek közti 

egyenlőség célját kívánják szolgálni. 

 

A szakpolitikai szempontrendszer alapján történő projektkiválasztás esetén konkrét 

követelményrendszer meghatározása az a nemek közti egyenlőség elvének érvényre 

juttatásának érdekében 

 

A kritériumokat az OP Monitoring Bizottsága hagyja jóvá.  

 

Végrehajtás:   

 kiemelt, egyedi beruházások esetében projekt szinten is szükséges a nemek közti 

egyenlőség elvárásának való megfelelés; 

 az intézményrendszer személyi állományának és vezetőinek kiválasztása során 

fontos szempont a férfiak és a nők esélyegyenlősége, a fogyatékossággal élők és a 

romákat érő hátrányok ellensúlyozása, valamint az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelménye. 

 Az intézményrendszer munkatársai képzést kapnak nemek közti egyenlőség elvének 

érvényesítéséről és jó gyakorlatairól.   

 

Nyomonkövetés  

A koordináló szervezet egységes informatikai rendszer keretében monitoring- és 

indikátorrendszert működtet, megszervezi az adatgyűjtési, adatszolgáltatási rendszer 

kialakítását, működtetését, továbbá biztosítja  az operatív programoknak a társadalmi 

nemek egyenlősége szempontjából történő értékelését a programszintű értékelések 

keretében, és az eredmények visszacsatolását a végrehajtás folyamataiba.  

 

A közlekedési fejlesztések nők és férfiak hozzáférési lehetőségeit egyaránt javítják. Az 

akadálymentesített szolgáltatások kedvezőek a kisgyermekes szülők számára is.  
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12. SZAKASZ KÜLÖN ELEMEK 

12.1 A programozási időszak alatt végrehajtani tervezett nagyprojektek  

27. táblázat: A nagyprojektek listája 

Projekt 

Tervezett 

benyújtás 

(év, 

negyedév) 

A meg-

valósítás 

tervezett 

kezdése (év, 

negyedév) 

Tervezett 

befejezés 

(év, 

negyedév) 

Prioritási 

tengely ; 

beruházási 

prioritás 

8-as főút Várpalota elkerülő (szakaszolni 

tervezett projekt) 
2015. Q1 2015. Q1 2018. Q4 1.; 7i 

83-as főút M1-Pápa között települések 

elkerülése és rekonstrukció  
2015. Q2 2015. Q3 2016. Q4 4., 7b 

Budapest elővárosi HÉV vonalak 

fejlesztése, felújítása 
2016. Q2 2016. Q3 2019. Q4 3.; 7ii 

Budapest villamos- és trolibuszbeszerzés I. 

(szakaszolni tervezett projekt) 
2015. Q1 2015. Q1 2016. Q4 3 ; 7ii 

Burkolat-megerősítés, valamint 

forgalombiztonsági és környezetvédelmi 

beavatkozások a gyorsforgalmi úthálózat 

forgalomnak leginkább kitett szakaszain. 

2015. Q2 2015. Q3 2015. Q4 1.; 7i 

Debreceni intermodális személyszállítási 

központ létrehozása 
2017. Q2 2017. Q3 2019. Q4 3.; 7c 

Gyoma – Békéscsaba biztosítóberendezés 

rekonstrukció és Békéscsaba állomás, 

Ferencváros – Lőkösháza ETCS2 

vonatbefolyásoló rendszer kiépítése (III/I.b. 

ütem) (szakaszolni tervezett projekt) 

2015. Q1 2015. Q1 2016. Q4 2.; 7i. 

Hatvan - Miskolc korszerűsítése 2019. Q2 2019. Q3 2020. Q4 2.; 7i. 
Hungária körút - Rákospalota-Újpest 

korszerűsítés 
2015. Q2 2015. Q3 2017. Q4 3.; 7ii 

Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét 

szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás 
2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 3.; 7ii 

Lepsény – Szántód-Kőrőshegy 

rekonstrukció (szakaszolni tervezett 

projekt) 

2015. Q1 2015. Q1 2015. Q4 2.; 7i. 

M0 Déli szektor rekonstrukció (I. ütem) 

(Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje 

nélkül) 

2015. Q2 2015. Q3 2017. Q4 1.; 7i 

M2 Budapest – Vác között  2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 1.; 7i 
M30 Miskolc-országhatár I. ütem  2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 1.; 7i 
M35 (II. ütem) Debrecen - Berettyóújfalu 

között  
2015. Q2 2015. Q3 2018. Q4 1.; 7i 

M4 Berettyóújfalu – Nagykereki, 

országhatár  
2015. Q2 2015. Q3 2017. Q4 1.; 7i 

M6 Bóly - Ivándárda, országhatár között  2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 1.; 7i 
M86 Csorna - Hegyfalu közötti szakasz 

(szakaszolni tervezett projekt) 
2015. Q1 2015. Q1 2016. Q4 1.; 7i 

Megyei jogú városok vasútállomásai 

intermodális átszállókapcsolatainak 

fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 

megyeszékhelyek vasúti elővárosi 

körzetében I. 

2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 3.; 7c 

Miskolc - Nyíregyháza korszerűsítése 2017. Q2 2017. Q3 2018. Q4 2.; 7i. 
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MÁV 200 férőhelyes motorvonat beszerzés 2015. Q2 2015. Q3 2016. Q4 2.; 7i. 
MÁV 300 férőhelyes motorvonat beszerzés 2015. Q2 2015. Q3 2017. Q4 2.; 7i. 
Püspökladány - Debrecen rekonstrukció és 

Szajoltól ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítése 

2016. Q2 2016. Q3 2019. Q4 2.; 7i. 

Rákospalota-Újpest - Veresegyház - Vác 

korszerűsítés 
2015. Q2 2015. Q3 2018. Q4 3.; 7ii 

Szeged - Hódmezővásárhely - Békéscsaba - 

Gyula szűk keresztmetszet kiváltás és 

villamosítás 

2016. Q2 2016. Q3 2018. Q4 3.; 7c 

Szombathely állomás korszerűsítése 2016. Q2 2016. Q3 2019. Q4 2.; 7i. 
Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy 

rekonstrukció 
2015. Q2 2015. Q3 2016. Q4 2.; 7i. 

Székesfehérvár állomás rekonstrukció 

(szakaszolni tervezett projekt) 
2015. Q1 2015. Q1 2016. Q4 2.; 7i. 

 

12.2  Az operatív program eredményességmérési kerete  

 

28. táblázat:  Eredményességmérési keret alaponként és régiókategóriánként (összefoglaló 

táblázat) 

Prioritá

si 

tengely 

Alap Régió-

kategóri

a 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú lépése 

Mértéke

gység, 

adott 

esetben 

2018. évi részcél Végső cél (2023) 

1.  KA  

Közutak: Az 

újonnan épített 

közutak teljes 

hossza, amelyből: 

TEN-T 

km 40,00 237,00 

1. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 336 589 935 1 015 438 119  

2.  KA  

Vasút: Az 

újraépített vagy 

felújított 

vasútvonal teljes 

hossza, amelyből: 

TEN-T  

km 25 278,00 

2. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 168 294 967 1 481 217 834 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

A felújított vagy 

korszerűsített 

vasútvonalak teljes 

hossza 

km 0 190,00 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

EUR 66 074 934 385 441 669 
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ráfordítások teljes összege 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 

(kulcsvégrehajtási 

lépés): 

db 4 - 

3.  KA  

Felújított vagy 

korszerűsített városi 

kötöttpályás hálózat 

teljes hossza 

km 56 132,00 

3. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 56 098 322 680 648 693 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

A felújított vagy 

korszerűsített utak 

teljes hossza 

km 0 96,00 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 
Az újonnan épített utak teljes 

hossza km 0 48,00 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 66 074 934 357 028 067   

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 
db 1 - 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 
db 1  

 

12.3  Az operatív program elkészítésében résztvevő érintett partnerek  

Az IKOP tervezése során az állami szintű szervezeteken túl (Miniszterelnökség, 

Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások minisztériuma, Honvédelmi Minisztérium, 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Külügyminisztérium, Duna Régió Stratégia 

Kormánybiztosi Titkárság, Nemzetgazdasági Minisztérium, Vidékfejlesztési Minisztérium) az 

alábbi területi szereplők adtak véleményt: 

 Balatonfüred Város Önkormányzata 

 Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. (Balatoni Fejlesztési Tanács) 

 Baranya Megyei Önkormányzat 

 Békés Megyei Kormányhivatal 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

 Budapest Főváros Önkormányzata 

 CESCI Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata 

 Csongrád Megyei Önkormányzat 

 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

 M9 Térségi Fejlesztési Tanács 

 Magyar Urbanisztikai Társaság 

 Megyei Jogú Városok Szövetsége 

 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége  

 Miskolci Városfejlesztési Kft. 

 Nógrád Megyei Önkormányzat  

 Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  

 Pest Megyei Önkormányzat 

 Pécsi Városfejlesztési Nzrt. 

 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Széphő Zrt. (Székesfehérvár) 

 Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 

 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Törökszentmiklós polgármestere 

 Veszprém Megyei Önkormányzat 

 Zala Megyei Önkormányzat 

 Zamárdi polgármestere 

 

Az IKOP tervezése során az alábbi felsőoktatási intézmények, tudományos és tanácsadó 

szervezetek adtak véleményt: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Forrás Unió Kft. 

 FŐMTERV Zrt. 

 Hydea Tanácsadó Kft. 

 Közlekedés Kft. 

 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 

 Multicontact Consulting Kft. 

 Nordic Consulting Zrt. 

 ÖKO Zrt. 

 TRENECON-COWI Magyarország Kft.  

 UNITEF ’83 Zrt. 

 UTIBER Kft. 

 UVATERV Zrt. 

 

Az IKOP-ot az alábbi horizontális elvek (pl. környezetvédelmi szervezetek, esélyegyenlőséget és 

hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását képviselő szervezetek) mentén szerveződő 

szervezetek is véleményezték:  

 ELTE Füvészkert 

 Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Szervezete 

 Levegő Munkacsoport 
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 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége 

 Magyar Természetvédők Szövetsége 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 Nagycsaládosok Országos Szervezete 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága 

 Népesedési Kerekasztal  

 Országos Fogyatékosügyi Tanács 

 Országos Roma Önkormányzat 

 Szövetség az Élő Tiszáért Alapítvány 

 Természetvédelmi Világalap (WWF) 

 

Az általános iparági és ágazati szektorspecifikus érdekképviseleti szervezetek között megjelentek:  

 Budapesti Közlekedési Központ 

 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 DKV Debreceni közlekedési Zrt. 

 Európai Kerékpárosok Szövetsége 

 HungaroControl Zrt 

 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

 Kerékpáros Kerekasztal  

 Közép-európai Logisztikai Klaszter  

 Közlekedéstudományi Egyesület 

 Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége 

 Logisztikai Egyeztető Fórum 

 Magánfuvarozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary  

 Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 

 Magyar Bioetanol Szövetség 

 Magyar Dunai Kikötők Szövetsége 

 Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület 

 Magyar Hajózási Országos Szövetség 

 Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

 Magyar Iparszövetség  

 Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség  

 Magyar Kerékpárosklub  

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya  

 Magyar Közlekedési Szövetség 

 Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Magyar Logisztikai Egyesület  

 Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság  

 Magyar Mérnök Kamara 

 Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 

 Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesülete 
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 Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

 Magyar Vasúti Egyesülés (HUNGRAIL)  

 Magyar Vámügyi Szövetség  

 Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége  

 Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 

 Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 

 Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 

 Volán Egyesülés 

 

Az IKOP-ot véleményező magánszemélyek a következők voltak: 

 Balázs Daniella 

 Bátainé Balogh Erzsébet 

 Beck Zoltán 

 Bene Zsuzsa 

 Bozsakyová Barbara 

 Csiáki Laura 

 Dorogi Zoltán 

 Fekete Dóra 

 Ferenc Nikolett 

 Fleischer Tamás 

 Horváth Evelin 

 Horváth Fruzsina 

 Horváth Katalin 

 Jákli Tímea 

 Németh Gergely 

 Péteri László 

 Podobni István 

 Rigó Mihály 

 Sasvári Csaba 

 Simon Ágnes 

 Szalma Botond 

 Szücs Valentina 

 Tomisa Ádám 

 Tömör Judit 

 Vámos Dóra 

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programra véleményt adó egyéb partnerek a 

következők voltak: 

 Agria Volán Zrt. 
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 Győr-Sopron-Ebenfurti vasút Zrt. 

 KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.  

 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  

 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 Magyar Közút Nzrt. 

 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

 Microsoft Magyarország Kft. 

 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

 Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.  

 Nemzeti Innovációs Hivatal 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság 

 Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 

 Országos Rendőr-főkapitányság 
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DOKUMENTUMOK 

1.melléklet: National Transport Strategy 
 

2.melléklet: IKOP ex-ante értékelés 
 

3.melléklet: IKOP SKV közérthető összefoglaló  
 

4. melléklet: Rövidítések jegyzéke 

AIS automatikus hajóazonosító és nyomon követő rendszer 

B+R bike and ride 

BM Belügyminisztérium 

CBA költség-haszon elemzés 

CEF Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

CLLD közösségvezérelt helyi fejlesztések 

CNG Sűrített földgáz 

CPR Közös rendelkezésekről szóló 1303/2013/EU rendelet 

CSR ország-specifikus ajánlások 

EBRD Európai Beruházási és Fejlesztési Bank 

EIB Európai Beruházási Bank 

e-Call Európai egységes segélyhívó-rendszer 

ECDIS Elektronikus Térképkijelző és Információs Rendszer 

ECF Európai Kerékpárosok Szövetsége 

EKFS Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 

ENI Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESB európai strukturális és beruházási keret 

ETCS Egységes európai vonatbefolyásoló rendszer 

ETE Európai Területi Együttműködés 

EuroVelo Európai Kerékpárút 

EUSDR EU Duna Régió Stratégia 

FAB CE közép-európai légtérblokk 

FKB Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság 

FOR  Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer 

FUTÁR Forgalomirányítási és Utas-tájékoztatási rendszer 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

GSM-R 
nemzetközi vezeték nélküli kommunikációs standard a vasúti kommunikációra 

és alkalmazásokra 

HÉV Helyi érdekű vasút 

HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés 

IH Irányító hatóság 

IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

IKT infokommunikációs technológia 

INEA Innováció és Hálózat Végrehajtó Ügynökség 

IPA Előcsatlakozási támogatási eszköz 

ITI integrált területi beruházás 

ITS intelligens közlekedési rendszer 

JASPERS Európai régiók projektjeit támogató közös program 

K+F kutatás-fejlesztés 

KFF Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (Miniszterelnökség) 

KA Kohéziós Alap 

Kbt. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

Kehcst. Közlekedési energiahatékonysági cselekvési terv 
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 KEHOP Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program 

KENYI Kerékpáros Nyilvántartás 

KIRA Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis 

KKEP komplex közúti ellenőrzési pont 

KKV kis- és középvállalkozás 

KOP Koordinációs Operatív Programban 

KÖFI központi forgalomirányítás 

KözOP Közlekedés Operatív Program 

KSH Központi Statisztikai Hivatal  

ksz közreműködő szervezet 

LEF Logisztikai Egyeztető Fórum 

LNG Cseppfolyósított földgáz 

MB monitoring bizottság 

ME Miniszterelnökség 

MMK Magyar Mérnök Kamara 

NFK Nemzeti Fejlesztési kormánybizottság 

NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

NGM Nemzetgazdasági Minisztérium 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

NO-BO tanúsító szervezet 

NTH Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

NUTS Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája 

OP operatív program 

OVK Országos Vasútfejlesztési Koncepció 

P+R park and ride 

PM partnerségi megállapodás 

PPP köz- és magánszféra együttműködése 

RIS folyami információs rendszer 

RSOE Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

SES Egységes európai égbolt 

SKV/SEA stratégiai környezeti hatásvizsgálat 

TEN-T Transzeurópai közlekedési hálózat 

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

TSI műszaki átjárhatósági szabványok 

TVI Támogatásokat Vizsgáló iroda 

ÜHG üvegházhatású gáz 

VEKE Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
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5. melléklet: CEF projektlista 

Projekt 

A megvalósítás 

tervezett kezdése 

(év) 

Tervezett 

befejezés 

(év) 

CEF vasúti projektek 

Déli Duna-híd korszerűsítése 2016 2018 

Rákos - Hatvan korszerűsítése  2016 2019 

Kelenföld - Pusztaszabolcs I. ütem (Kelenföld – 

Százhalombatta korszerűsítése) 
2016 2018  

Kelenföld - Pusztaszabolcs II. ütem (Százhalombatta – 

Pusztaszabolcs korszerűsítése és Kelenföld – Pusztaszabolcs 

ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése) 

2016 2020 

GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem 2016 2020  

Biatorbágy - Tata korszerűsítése és Budapest - Hegyeshalom 

ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése  
2017  2020  

Pusztaszabolcs - Dombóvár korszerűsítése  2018 2020  

Székesfehérvár - Veszprém - Boba korszerűsítése és ETCS2 

vonatbefolyásoló rendszer kiépítése  
2018 2020  

Békéscsaba - Lőkösháza 2. vágány kiépítése  2017 2019 

Szolnok állomás korszerűsítése 2018 2020 

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás 

kapcsolatának kialakítása 
2019 2020 

Dombóvár - Kaposvár - Gyékényes korszerűsítése 2019 2020 

Az 1316/2013/EU rendelet alapján CEF belvízi hajózásinak számító projekt 

Új komáromi híd, Komárom - Komárno (Révkomárom) között  2016  2018  

A magyarországi TEN-T belvízi vízi út és kikötői 

infrastruktúra fejlesztésének előkészítése és kivitelezése 
2016 2020 

Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése 2016 2018 

CEF közúti projektek 

M3 Vásárosnamény - Beregdaróc, országhatár között 

előkészítés (2018-ig) 
2016 2018  

M2 Vác - Hont-Parassapuszta, országhatár között előkészítés 

(2018-ig) 
2016 2018 

M15 M1-Rajka, országhatár között  2016 2018 

M70 Letenye – Tornyiszentmiklós, országhatár között  2017 2018 

M3 Vásárosnamény - Beregdaróc, országhatár között– építés 

(2016 után) 
2016 2018 

M2 Vác - Hont-Parassapuszta, országhatár között– építés (2016 

után) 
2019 2022 
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6. melléklet: Egyéb forrás projektlista 

Projekt 
A megvalósítás 

tervezett kezdése (év) 

Tervezett 

befejezés (év) 

23-25-ös főút Kisterenye (21. sz. főút) - Ózd rekonstrukció (I. ütem) 

(Bátonyterenye elkerülő nélkül)  
2016 2018 

M44 Kunszentmárton kelet - Kondoros között  2015  2017  

471-es főút Debrecen – Mátészalka között (I. ütem) (Hajdú-Bihar 

megyei szakasz; kapacitásbővítés elkerülő és rekonstrukció)  
2015  2018  

 M85 Pereszteg – Sopron, országhatár  2017  2019  

 M85 Csorna nyugat – Vitnyéd nyugat  2018  2020  

102-es főút Esztergom - M1 között   2016  2018  

M4 Albertirsa - Abony kelet (110 km/óra kiemelt főút/autópálya)  2015  2017  

405-ös Újhartyán térsége – Albertirsa (110 km/óra kiemelt főút) 2016 2018 
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7. melléklet: Közbeszerzési akcióterv  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 25. táblázat G.4. közbeszerzési előzetes 

feltételekkel kapcsolatos akcióit részletesen a jelen akcióterv fejti ki.  

Általános 

előzetes 

feltételrendszer 

Nem teljesült kritériumok Meghozandó intézkedések  Határidő 

(dátum) 

Felelős 

szervezetek 

 I. Az uniós közbeszerzési 

jogszabályok megfelelő 

mechanizmusok révén történő 

tényleges alkalmazását 

szolgáló intézkedések  

Intézkedések a 2004. évi irányelvek megfelelő 

alkalmazásának biztosítására. 
Elsősorban hangsúlyozzuk, hogy a szóban forgó 

irányelvek teljes mértékben átültetésre kerültek 

a magyar jogba, melyek hatékony alkalmazását 
több konkrét intézkedés is szolgálja. 

A Bizottság megállapításait Magyarország 

mindig figyelembe vette, és amennyiben 
szükséges volt, a közbeszerzési törvény is 

módosításra került. Ennek eredményeként már 

hosszabb ideje nem indult kötelezettségszegési 
eljárás Magyarország ellen a közbeszerzések 

nem megfelelő szabályozása miatt. 

A közbeszerzési törvény 2013 júliusában és 

2014 márciusában történt módosítása a verseny 

és az átláthatóság megerősítése, valamint az 

adminisztratív terhek további csökkentése 
érdekében került elfogadásra. A bevezetett 

módosítások különösen: 

- a közbeszerzési dokumentumokat minden 
esetben ingyenesen kell az ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátani, ezen kívül a 
Közbeszerzési Hatóság elektronikus felületet is 

biztosít az említett dokumentumok elektronikus 

úton történő elérésének biztosítására – ennek 
eredményeként emelkedett az elektronikusan 

rendelkezésre bocsátott dokumentációk aránya; 

- a tárgyalásos eljárások átláthatóbbá váltak a 
közbeszerzési törvény azon módosítása révén, 

amely az összes ajánlattevő számára kötelezővé 

tette a végleges ajánlat írásban történő egyidejű 
benyújtását, amely végleges ajánlatokat 

nyilvánosan bontanak fel – ez teljes 

átláthatóságot biztosít a tárgyalásos eljárások 

során; 

- az ajánlattevők csak egy papír alapú ajánlatot 

kötelesek benyújtani (másolati példányok csak 
elektronikus formában kérhetőek); 

- a Közbeszerzési Hatóság létrehozta az ún. 

Közbeszerzési Adatbázist, amelyben az 
ajánlatkérők egy központi felületen kötelesek 

számos dokumentumot közzétenni az éves 

közbeszerzési tervtől a szerződések 
teljesítésével kapcsolatos információkig.  

Útmutatók is készültek a jogszabályok helyes 

értelmezésének elősegítése érdekében. 

  

  1. Gyakorlati útmutatók kerülnek kiadásra a 
hatályos közbeszerzési szabályok egységes 

alkalmazásának biztosítására az ESB alapok 

felhasználása során. Az útmutatók – 

középpontba helyezve az uniós jog megfelelő 

alkalmazását – biztosítják majd a 

jogértelmezés egységességét és iránymutatást 

adnak az ajánlatkérőknek a tipikus hibák 

elkerüléséhez. Az útmutatók lefedik majd a 

problematikusnak tartott tárgyköröket, így 
különösen a nyilvános hirdetmény nélküli 

közvetlen odaítélést, a kiválasztási és odaítélési 

szempontokat, kizáró okokat, 
szerződésmódosítást, stb. Az útmutatók a 

közbeszerzési ellenőrző szervek és az uniós 

auditok adott területre vonatkozó releváns 
megállapításait is tartalmazzák majd. 

Az új útmutatók megalkotása előtt a jelenlegi 

útmutatók számbavételére (egyben 
megfelelőségük megvizsgálására) kerül majd 

a meglévő 
útmutatók 

számbavétele - 

2014. november 
20. 

 

a szükséges 
útmutatók 

listájának 

összeállítása – 
2014. december 

31. 

 
az útmutatók 

elkészítése - 2015. 

május 1. 
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sor. 

A feltárt hiányosságok és igények alapján első 

lépésként  az egyes tárgykörökben kiadandó 

útmutatók listáját készítjük el, a Bizottsággal 

egyeztetve. 
A Miniszterelnökség ezt követően is 
együttműködik a Bizottsággal az 

iránymutatások tényleges tartalmának 

kidolgozása során. 

  2. Részletes iránymutatást biztosító 
összefoglaló készül mind a közbeszerzési 

eljárások ellenőrzésének előzetes 

minőségellenőrzési szakaszára, mind az 
ellenőrzés szabályossági szakaszára 

vonatkozóan az EU-s forrásból megvalósuló 

közbeszerzések ellenőrzését végző szakértők 
számára. Ezen útmutatók egyaránt 

vonatkoznak  ellenőrzési módszertanra és 

tartalmi kérdésekre, azaz, hogy melyek azok a 
kedvezményezettek által meghatározott 

követelmények, amelyek a dokumentumok 

ellenőrzése során nem fogadhatóak el (pl. nem 
követelhető meg pozitív mérleg az 

ajánlattevőktől, az árbevétel maximum milyen 

mértékben köthető ki stb.). Ez az intézkedés 
részben már megvalósult, mivel ebben az évben 

bevezetésre kerültek hasonló tartalmú 
útmutatók, amelyeket – a Bizottsággal 

együttműködésben – továbbfejlesztünk majd 

az 1. pontban foglaltaknak megfelelően 
elkészített tematikus útmutatók, valamint 

mindazon ellenőrzési és audit megállapítások 

alapján, amelyeket a tematikus útmutatók nem 
tartalmaznak. 

Az összefoglalók szakmai tartalma 

közzétételre kerül annak érdekében, hogy az 

Operatív Programok kedvezményezettjei és a 

közbeszerzési tanácsadók alkalmazhassák 

azokat, ezáltal – a gyakorlat egységességének 

biztosítása mellett – a projektek végrehajtása 

is gyorsítható és hatékonyabbá tehető, 

tekintettel arra, hogy a 

kedvezményezetteknek már a közbeszerzési 

dokumentumok előkészítése során 

lehetőségük lesz figyelembe venni az 

ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 

útmutatókat.  

Az útmutatók az ellenőrző szervezetek 
gyakorlatát írják le, így az előzetes 

ellenőrzések során olyan közbeszerzési 

dokumentum nem fogadható el, amely 

nem felel meg az összefoglalóban 

írtaknak. Ilyen módon az összefoglalók 

közvetlenül befolyásolni tudják a 

közbeszerzési dokumentumok tartalmát, 

és garantálják a gyakorlatban a 

diszkriminációmentesség és az egyenlő 

elbánást érvényesülését. 

2015. június 1. Miniszterelnökség 

  3. Az útmutatók rendszeres aktualizálása: 
átfogó felülvizsgálat évente legalább egy 

alkalommal, az új közbeszerzési szabályok 
elfogadása esetén mélyreható, részletes 

felülvizsgálat – együttműködve a 

Bizottsággal. 

 

Az útmutatók szakmai tartalma évente 

legalább egy alkalommal kerülne 
felülvizsgálatra, bár változtatások rövidebb 

időközönként is végrehajthatóak, ha az Európai 

Unió Bírósága által meghozott új ítélet vagy 
jelentősebb audit megállapítás ezt szükségessé 

teszi. 

Mindemellett az új irányelveket átültető 
közbeszerzési törvény hatályba lépését 

követően is sor kerül majd az útmutatók átfogó 

felülvizsgálatára. Ezáltal a közbeszerzési 

folyamatos, de 

évente legalább 

egy alkalommal 
átfogó 

felülvizsgálat és 

az új 

közbeszerzési 

szabályok 

elfogadásakor 
mélyreható, 

részletes 

felülvizsgálat 

Miniszterelnökség 
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törvény helyes alkalmazását segítő eszközök 

rendelkezésre állása biztosított az új uniós 

szabályok átültetése előtt és után is. 

  4. Konferenciák szervezése a 
kedvezményezettek és a közbeszerzések 

ellenőrzésébe bevont szervezetek tagjai számára 

a közbeszerzési szabályok megfelelő 
alkalmazásának elősegítése érdekében. A 

konferenciákon az új irányelvek átültetését 

megelőzően mind a régi, mind az új szabályok 
bemutatásra kerülnek, kiemelve a 

módosításokat. A Közbeszerzési Hatóság által a 

2014 novemberének végén megrendezésre 
kerülő konferencia a közbeszerzések 

ellenőrzése során tett megállapításokat 

tartalmazó tematikus blokkot fog tartalmazni, 
mely a Miniszterelnökséggel együttműködésben 

kerül megrendezésre.  

A Miniszterelnökség által ez év decemberében 
megszervezésre kerülő konferencia témája a 

korrupció elleni küzdelem lesz. 

2016. december 
31-ig legalább 4 

konferencia 

szervezése 
első: 

korrupcióellenes 

konferencia 
2014 

decemberében 

Miniszterelnökség 

  5. Magyarország a folyamatos konzultáció és 

együttműködés elősegítése érdekében 

negyedéves jelentést készít a 

közbeszerzésekről. A jelentés részeként 

Magyarország információkat, illetve a 
Közbeszerzési Hatóság segítségével statisztikai 

adatokat bocsát a Bizottság rendelkezésére, 
különösen a következőkről: 

a) előzetes és utólagos ellenőrzés (ide értve az 

uniós/nem uniós társfinanszírozású, az uniós 
értékhatárok alatti/feletti ellenőrzéseket, az 

ellenőrzéshez szükséges időt és az ellenőrzések 

számát), 
b) jogorvoslat (ide értve a határidőket, az első 

és másodfokon megalapozott fellebbezések 

százalékos arányát, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által elbírált és elutasított 

jogorvoslati kérelmek számát) 

c) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 
száma 

d) a közbeszerzési törvény helytelen 

alkalmazásának az ellenőrző szervek által, 
valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozataiban megállapított leggyakoribb okai  

e) a kis- és középvállalkozások nyertességének 
aránya a közbeszerzési eljárások során 

A jelentésekben található egyéb információk 

tartalmazzák az átültetéssel kapcsolatos 
jogalkotási munkára, a közbeszerzési 

intézményrendszer fejlesztésére és a 

közbeszerzési ellenőrzési mechanizmus 
működésére vonatkozó tájékoztatást. 

negyedévente – 

az első jelentés 

elkészítésének 

javasolt 

határideje: 
2014. December 

15. 

Miniszterelnökség 

 

  6.  Közbeszerzési felhívás- és dokumentáció 

minták közzététele a kedvezményezettek 

számára. 

Magyarország egyeztet a Bizottsággal a 

közzéteendő mintadokumentumok típusairól és 

azok tartalmáról is. 
Ezek a mintadokumentumok tartalmazni fogják, 

hogy a kedvezményezetteknek mely lényeges 

feltételeket kell figyelembe venniük, amikor 
egy adott eljáráshoz dokumentumokat 

készítenek (kötelező rész), továbbá ezen 

követelményeknek megfelelő, egy adott eljárás 
ajánlati felhívásának kitöltésére vonatkozó 

példákat is tartalmaznak majd. 

Például az ajánlati felhívás azon részében, ahol 
az alkalmassági követelményeket kell 

szerepeltetni, a minta ajánlati felhívás 

kötelezően alkalmazandó szempontokat fog 
tartalmazni arra vonatkozóan, hogy hogyan kell 

az alkalmassági követelmények tartalmát 

kialakítani (pl. korábbi teljesítésre vonatkozó 
referencia csak a szerződés értékének 75 %-át 

meg nem haladó mértékben követelhető meg), 

Egyeztetés a 

Bizottsággal a 

dokumentum 
típusokról – 2015. 

január 31. 

 
 

 

A dokumentumok 
közzététele - 2015. 

március 31. 
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továbbá a mintadokumentum az alkalmassági 

követelmény megfelelő szövegezésére is ad 

példát. Az utóbbi  mintaként szolgálhat - az 
adott közbeszerzés sajátosságainak figyelembe 

vételével - az ajánlatkérők számára az ajánlati 

felhívás ezen részének szövegezése során. 

  7. A lehető legszélesebb körű verseny 
előmozdítása és a közbeszerzések során a 

diszkriminációmentesség biztosítása érdekében 

az ajánlatkérők szabadsága az alkalmassági 

követelmények kialakítása terén jelentősen 

korlátozva lesz. 

Az új közbeszerzési törvény koncepciója 
előirányozza, hogy az ajánlattevőktől 

megkövetelhető éves árbevétel maximuma a 

szerződés értéke lesz, továbbá kizárólag 
egyetlen, a szerződés értékének legfeljebb 75 

%-át elérő összegű referenciamunka 

követelhető meg. 
A koncepció szerint az is hangsúlyosabbá válik, 

hogy a megkövetelt referenciák tárgya nem 

tartalmazhat olyan elemet, amely nem 
feltétlenül szükséges az ajánlattevő szerződés 

teljesítésére való alkalmasságának 

bizonyításához, az ajánlatkérőnek el kell 
fogadnia mindazokat a korábbi referenciákat, 

amelyek a szerződés tárgyával műszakilag 
egyenértékűek. 

Az alkalmassági követelmények korlátozására 

vonatkozó fenti intézkedések már most 
bekerülnek a 2. pontban említett összefoglalóba, 

így mostantól minden ex-ante ellenőrzés alá eső 

eljárásban alkalmazásra kerülnek. 
 

Továbbá együttműködés indult az építőipar 

területén működő szakmai szervezetekkel annak 
érdekében, hogy felderítsük azokat a további  

alkalmassági követelményeket, amelyek 

gyakran kerülnek alkalmazásra a gyakorlatban, 
azonban szükségtelen terhet jelentő 

követelménynek minősülhetnek (pl. vizsgálni 

kell, hogy arányos-e bizonyos műszaki 
felszereltség vagy szakértők, szakemberek 

meglétének igazolása már az ajánlattétel idején 

más kiválasztási kritériumokkal együttesen 
alkalmazva, és milyen normatív korlátozások 

vezethetők be az építési beruházásokra 

vonatkozó különös szabályokat tartalmazó 
rendeletben az ajánlattevőkkel szembeni túlzott 

mértékű követelmények kiküszöbölésére.) 

Álláspontunk szerint ezek az intézkedések 

alkalmasak a verseny nagymértékű 

megnyitására a közbeszerzések terén és a 

több részletszabály bevezetésével egységes 

gyakorlat és nagyobb átláthatóság érhető el. 

A nagyobb verseny az ajánlati árakra is 

kedvező hatást gyakorol.    

 

Az új közbeszerzési törvény és a végrehajtási 

rendeletek elkészítése során az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó pontos 

korlátozások is bekerülnek majd a 

jogszabályszövegbe. 

korlátozások 
bevezetése az 

ex-ante 

ellenőrzések 
gyakorlatában – 

2014. november 

 
 

 

 
 

az új 

közbeszerzési 
törvény és a 

végrehajtási 

rendeletek 
legkésőbb 2015. 

december 31-ig 

történő 
elfogadása 

Miniszterelnökség 

 

  Az új irányelvek alkalmazását biztosító 

intézkedések 

(Az összes korábban említett intézkedés az 

új irányelvek hatékony alkalmazásának 
biztosítása érdekében az új jogszabályok 

hatályba lépését követően is fenntartásra 

kerül, az alább felsorolt intézkedések 
kifejezetten az új jogszabályok 

létrehozásához kapcsolódnak) 

  

  8. Az új közbeszerzési törvény elfogadása 
legkésőbb 2015. December 31-ig. 
Az új irányelvek korábbi időpontban történő 

átültetésével elérendő cél az, hogy az új 

az új 

közbeszerzési 
törvény 

elfogadása 

Miniszterelnökség 
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irányelvek előnyei a lehető leghamarabb 

kihasználásra kerüljenek. 

Az új közbeszerzési törvény lehető legjobb 
előkészítése érdekében Magyarország 

egyeztetéseket folytat a Bizottsággal. 

Az együttműködés részeként az EU tagállamok 
“best practice”-einek átültetése is szükséges a 

magyar jogba és közbeszerzési gyakorlatba.  

Az egyeztetések a Bizottsággal közösen 
meghatározott tárgyköröket fogják felölelni. 

Ezen tárgyköröknek különösen azokat a 

megoldási javaslatokat kell tartalmazniuk, 
amelyek az új törvény célkitűzéseinek 

megvalósítására szolgálnak, mint pl. az 

eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív 
terhek csökkentése, a lehető legszélesebb körű 

verseny biztosítása (pl. a kizárási okok, 

kiválasztási feltételek kapcsán), valamint az 
átláthatóság. 

 

legkésőbb 2015. 

December 31. 

 
a konzultációt a 

koncepció 

alapján 
novemberben 

megkezdjük és a 

törvényszöveg 
kialakításával 

párhuzamosan 

is folytatjuk, így 
a Bizottság 

észrevételei már 

a közbeszerzési 
törvény 

megalkotása 

során 
figyelembe 

vehetők. Az 

egész szöveg 
tervezete 

megküldésre 

kerül a 

Bizottságnak 

legkésőbb 
annak 

parlamenti 

benyújtásával 
egyidejűleg, 

hogy a 

fennmaradó 
észrevételek 

még a 

parlamenti 
szakban vagy a 

hatályba lépést 

megelőzően 
kezelhetők 

legyenek  

 

  9. A verseny minél szélesebb körű 

előmozdítása érdekében az alkalmassági 

követelmények normatív korlátai 

bevezetésre kerülnek a jogszabályokba (a 

hetedik pontban leírtaknak megfelelően). 

  

  10. Az ajánlatkérők közbeszerzés 

előkészítésével kapcsolatos kötelezettségeit 

illetően részletszabályok kerülnek 

bevezetésre az új közbeszerzési törvényben. 
Az előkészítésre vonatkozó, a szabályozás 
szintjén megjelenő részletesebb követelmények 

elősegítik mind az egyenlő eséllyel történő 

érvényes ajánlattételt, mind a szerződés 
teljesítésekor jelentkező problémák 

megelőzését, így összességében átláthatóbbá 

teszik a közbeszerzési eljárásokat.  
Az intézkedés kiterjed különösen az 

ajánlatkérők közbeszerzés becsült értékének 

meghatározásáért való felelősségének 
megerősítésére és a tender-tervek szakmai 

követelményeit szabályozó rendelkezések 

(Mérnöki Kamarával együttműködve történő) 
kialakításra. 

2015. December 

31. 

Miniszterelnökség 

  11. A verseny növelése és a kis- és 

középvállalkozások közbeszerzésekhez 

történő hozzáférésének biztosítása érdekében 

a törvény korlátozni fogja a biztosítékok 

(pl. bankgarancia) megkövetelését az 

ajánlattevőktől. Ennek mértéke jelenleg a 
szerződés értékének 5-5 %-a (a nemteljesítés 

és szerződésszegés esetén egyaránt), de az új 

törvény még ennél is több korlátozást fog 
bevezetni, beleértve a biztosíték nyújtás 

nélküli előleg igénybevétel lehetőségét. 

2015. December 

31. 

Miniszterelnökség 
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Ez a rendelkezés az ajánlattevőket sújtó 

pénzügyi terhek megszüntetésére irányul, 

amelyek könnyen megakadályozhatják a 
közbeszerzésekben való részvételüket, a 

bevezetendő rendelkezés 

következményeként várható a gazdasági 
szereplők részvételének növekedése az 

eljárásokban. 

 II. A szerződések odaítélési 

eljárásának átláthatóságát 

biztosító intézkedések 

 

Az I. pontban felsorolt intézkedések is 

elősegítik a szerződés odaítélések 
átláthatóságát. 

  

  12. A magyar Gazdasági Versenyhivatallal 

együttműködve egy olyan feltételrendszer kerül 
kidolgozásra (pl. ha csak egyetlen ajánlatot 

nyújtottak be egy nagy értékű építési 

beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban 
és az ajánlat értéke meghaladja a becsült 

értéket), amely alapján a közbeszerzési 

ellenőrzést végző szervnek automatikusan 

bejelentést/panaszt kell küldenie a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. 
Az ellenőrző szervezetek ezen 

kötelezettségének az érintettek részére történő 

közvetítésével egyfajta visszatartó hatás is 

elérhető.  
Az intézkedés hosszútávon a Versenyhivatal 

munkáját is segíti a piaci folyamatok 
feltérképezése során. 

December 2014. Miniszterelnökség 

és az irányító 
hatóságok 

  13. Az új törvényi szabályozásba az új 

irányelvek szerződésmódosításra 

vonatkozó rendelkezései olyan 
megközelítéssel kerülnek átültetésre, amely a 

rugalmasabb szabályok visszaélésszerű 

felhasználásának elkerülése irányul.  
Az indokolás nélküli módosítások %-os 

arányának meghatározása az irányelveknél 

szigorúbban kerül szabályozásra. Ezen 
túlmenően az ajánlatkérők kötelesek lesznek 

a szerződés teljesítésére vonatkozó részletes 

információk benyújtására, ami lehetővé teszi 
az illetékes (törvény által meghatározott) 

hatóság számára a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás ellenőrzését. 

2015. december 

31. – 

kötelezettségek 
bevezetése az új 

szabályozásban 

Miniszterelnökség 

  14. A jogszabályok egységes értelmezésének 

biztosítása az egész intézményrendszerben.   

Az intézményi átalakítások 2014. augusztus 1-

jei hatállyal történő bevezetését követően, mind 
a hazai, mind az uniós forrásból finanszírozott 

közbeszerzések ellenőrzését egyazon intézmény 

végzi (Miniszterelnökség). 
Az intézményrendszer ésszerűsítése elősegíti az 

összehangolt és egységes megközelítés 

megvalósítását. 
A szemléletváltás a kettős, gyakran eltérő 

ellenőrzési gyakorlat eltörlésével a 

kedvezményezettek számára megkönnyíti a 
szabályok alkalmazását.  

Az ellenőrzést végző szervezetek folyamatosan 

figyelemmel kísérik a közbeszerzési gyakorlatot 
az ex-ante és utóellenőrzések során, az 

intézmények tagjai gyakran megosztják 

tapasztalataikat és közreműködnek az 

akciótervben említett útmutatók 

aktualizálásában.  

Ezt a munkát a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya hangolja 

össze. 

Az irányító hatóságok, a Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály és a helyi ajánlatkérők 

közötti információ- és „best practice”-csere 

céljára elektronikus felület kerül kialakításra. 
Az akciótervben említett összes útmutató/anyag 

könnyen hozzáférhető formában lesz majd 

közzétéve ezen a felületen.  

folyamatban Miniszterelnökség 
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  15. Magyarország maradéktalanul elkötelezett, 

hogy az elektronikus közbeszerzés szabályait az 

új irányelvekben meghatározott határidők 
betartásával átülteti. 

Ezt nagyon fontos intézkedésnek tartjuk a 

szerződés odaítélési eljárások átláthatóságának 
biztosítása érdekében.  

A magyar hatóságok elismerik az elektronikus 

eszközök közbeszerzéseik során történő 
alkalmazásában rejlő nagy lehetőségeket az 

óriási megtakarítások és a verseny fokozásának 

terén. 
Első lépésként az e-közbeszerzés stratégiája 

kerül kidolgozásra. Ez fogja meghatározni a 

Magyarországon alkalmazandó e-beszerzési 
modellt és az ennek eléréséhez szükséges 

lépéseket, az elvégzésükre vonatkozó indikatív 

határidőkkel együtt. 
A stratégia az elektronikus közbeszerzési  

szakértői csoporttal együttműködve kerül 

kialakításra. 
Az elektronikus közbeszerzési rendszer 

kidolgozását követően megkezdődik a rendszer 

tesztelése egy pilot projekt keretében. 

 

2015. május – e-

közbeszerzés 

bevezetésével 
kapcsolatos 

stratégia 

 
2016. december 

– PILOT 

program 
kezdete  

Miniszterelnökség 

  16. Az intézményrendszer működési  

kézikönyvének közzététele. 

2014. december 

31. 

Miniszterelnökség 

  17. Az új közbeszerzési törvény megalkotási 
munkájának részeként a magyar hatóságok 

megvizsgálják, hogy fennállhat-e 

összeférhetetlenség abból eredően, hogy a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazása során 

az ajánlati felhívás jogszerűségének 
vizsgálatáért felelős szerv és egyben az elsőfokú 

jogorvoslati fórum is. 

Ezen vizsgálat eredményétől függően 
bebizonyosodhat, hogy a gyakorlatban nem áll 

fenn ilyen érdekellentét, ellenkező esetben 

azonban a magyar hatóságoknak a Bizottsággal 
egyeztetve el kell végezniük a szükséges 

jogszabály módosításokat. 

 

2015. december  Miniszterelnökség 

 III. Az ESB-

alapok 

támogatásainak 

megvalósításában 

résztvevő 

munkatársak 

képzését és 

tájékoztatását 

szolgáló 

intézkedések  

 

   

  18. A belső képzési rendszer átalakítása és a 

vizsgarendszer fejlesztése a Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztály megfigyelői számára. 
A magas színvonalú szakértelem biztosítása 

érdekében a Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztály belső képzési rendszere átalakításra 
kerül. A képzés célja a tapasztalt kollégák 

továbbképzése és szakmai tudásuk elmélyítése, 

valamint ezzel egyidejűleg fontos szempont az 

újonnan felvett személyzet intenzív képzése és 

a tapasztalatok megosztása is. 

A jelenlegi képzési módszer - amely heti két 
alkalmat tartalmaz a közbeszerzési törvényre, a 

kapcsolódó kormányrendeletekre és a 

kapcsolódó gyakorlatra összpontosítva - 
átalakításra fog kerülni. 

A képzési rendszert érintő reform részeként 

modulok készülnek, melyek tartalma a 
Bizottsággal való egyeztetések eredményeként 

kerül kialakításra. 

Az új képzési rendszer sokkal összetettebb és 

Egyeztetés a 

Bizottsággal a 

tervezett képzési 
programról 2014. 

December 1-ig 

 
a 2016-os képzési 

program frissítése 

– 2015. December 

31. 

Az új képzési 

rendszer 
indulása – 2015. 

január 31. 

Miniszterelnökség 
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átfogóbb lesz a jelenleginél. A közbeszerzési 

törvény oktatása és a tapasztalatok megosztása 

természetesen továbbra is a program része 
marad.  

Ugyanakkor a résztvevőknek lehetőségük lesz 

külső tapasztalatok elsajátítására is, mint pl. a 
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásainak 

látogatása.  

Külső előadók jelenléte tovább javítja a képzés 
minőségét.  

Az új rendszer bevezetését követően hetente 3-5 

alkalommal lesznek tanórák a tanfolyam 
időtartama alatt. A magyar hatóságok  szívesen 

látnak előadókat a Bizottság részéről is. 

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály minden 
megfigyelőjét be kell vonni a képzési 

rendszerbe, akik a tapasztalataik szintjének 

megfelelően különböző modulokba lesznek 
besorolva. 

A képzési modulok tartalmáról szóló részletes 

információk és a modulok menetrendje a 
képzési programban kapnak majd helyet. A 

képzések a jelenlegi közbeszerzési szabályok 

alapul vételével indulnak majd, de 2015 első 

felében már egy, az új irányelvekről szóló 

modul is be lesz építve egyfajta bevezetésként a 
jövőben bekövetkező jogszabályi változásokba. 

Az új törvény elfogadását követően (de a 

hatályba lépését megelőzően) az új szabályok 
alkalmazására felkészítő képzések kerülnek 

megrendezésre. 

A modulok felölelik mind a nemzeti 
jogszabályok, mind a Közbeszerzési 

Döntőbizottság gyakorlata, valamint az ezek 

irányelvekben és az uniós bírósági 
határozatokban található hátterének 

ismertetését. 

A képzési program a szakértők közbeszerzési 
törvény alkalmazásával kapcsolatos tudásának 

elmélyítését célzó modulokat is tartalmazni fog 

(az eljárás előkészítése, az eljárási 
dokumentumokra vonatkozó követelmények, 

alkalmassági követelmények, értékelési 

szempontok stb.).  A képzések olyan 
szemináriumokat is tartalmaznak majd, amelyek 

kifejezetten azokra a leginkább problémát 

jelentő kérdésekre vonatkoznak, amelyekkel az 
ellenőrzést végzőknek foglalkozni kell, úgy 

mint szerződésmódosítások és hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárások. 
A képzésekhez kapcsolódóan egy új 

vizsgarendszer is kialakításra kerül. A vizsgák 

célja egyrészt a tanulás ösztönzése, másrészt a 
résztvevők tudásának felmérése. 

A fent említett intézkedések végrehajtása a 

Miniszterelnökség keretén belül 2014. 
augusztusában létrehozott Közbeszerzési 

Képzési Osztály feladata. 

A fenti intézkedés a Miniszterelnökség belső 
képzési rendszerét részletezi. 

Az irányító hatóságok tagjai és a 

kedvezményezettek számára - az I. pontban 
foglalt intézkedés keretében - különböző 

konferenciák kerülnek megrendezésre.  

  19. Humánerőforrás-motivációs stratégia 

kidolgozása a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály munkatársait érintően annak 

érdekében, hogy csökkenjen a főosztály 

személyi állományának kicserélődése. 
A motivációs rendszer része a személyzet külső 

képzésének pénzügyi támogatása tanulmányi 

szerződés megkötése révén.  
2014. szeptemberétől kezdődően 6 kollégánk 

vesz részt posztgraduális közbeszerzési 

szakjogász képzésen és januártól újabb 
jelentkezésekre számítunk. 

2015. január 31. Miniszterelnökség 
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  IV. Az uniós 

közbeszerzési 

szabályok 

végrehajtását 

és alkalmazását 

szolgáló 

adminisztratív 

kapacitások 

biztosítására 

vonatkozó 

intézkedések 

 

   

  20. A Miniszterelnökség ellenőrzési 

feladatait ellátó szakértők számának 

bővítése folyamatos toborzás és 

fejvadászat útján. 

A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

humán erőforrása jelenleg elegendő a 
feladatai ellátásához, mindazonáltal célunk a 

személyi állomány létszámának bővítése a 

munkateher jelenlegi programozási 
időszakban várható növekedése miatt.  

A tervek szerint 2016. végére a szakértők száma 

25 %-al nőni fog. 

A személyi állomány köre a szükségletek és a 

munkateher Főosztály által történő 

felmérésének alapul vételével állapítható meg. 
A szervezet szakértői kapacitásának növelését 

biztosító tervezett intézkedéseken túl a 

feladatok mennyisége szükségessé teszi, hogy a 
főosztály külső tanácsadókat is igénybe vegyen 

és az ellenőrzési feladatok egy részét 

kiszervezze - legalábbis az új végrehajtási 
időszak elején.  

A kiszervezés szükségességének mértéke a 

munkateher - közbeszerzési főosztály által 
elvégzett - felmérése alapján határozható meg. 

(Az egyértelműség kedvéért rögzítjük, hogy 

a Miniszterelnökség szervezetén belül egy 
különálló főosztály felelős a hazai forrásból 

finanszírozott közbeszerzések ellenőrzéséért, 

így a Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálynak nincs szüksége kiegészítő 

erőforrásokra a különböző minisztériumok 

közötti munkamegosztás változásai okán.) 

folyamatban, a 

szükséges 

erőforrások már 
rendelkezésre 

állnak 

Miniszterelnökség 

  21. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

adminisztratív személyi állományának 

növelése. 

Az adminisztratív kapacitások növelése 

érdekében az adminisztratív személyi állomány 

száma kibővítésre került és jelenleg elegendő a 
főosztály feladatainak ellátásához.  

A Partnerségi Megállapodásban Magyarország 

kötelezettséget vállalt az adminisztratív 
személyi állomány számának 2015. végéig 10 

%-kal történő megnövelésére, ami részben már 

megvalósult.   

folyamatban Miniszterelnökség 

  22. A monitoring és információs rendszer 

fejlesztése 

 

a végrehajtási 
időszakban 

bekövetkező 

változások 
szükségleteinek 

megfelelő 

ütemezésben 

Miniszterelnökség 
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8.melléklet: Háttéranyag az IKOP partnerségi egyeztetéséről 

I. A tagállam biztosította, hogy a partnerségi megállapodás partnerei a releváns 

érintettek közül a legreprezentatívabbak voltak, és úgy jelölték ki őket, mint 

megfelelően felhatalmazott képviselők, figyelembe véve a kompetenciáikat, 

kapacitásukat, hogy aktívan és megfelelő szintű reprezentációval  vegyenek részt?  

A nemzeti környezetben releváns partnerekként azonosított szervezetek kiválasztását a 

tervező tárcák és a Miniszterelnökség végezte. Elsőként a tárcák - mint szakpolitikai 

felelősök - meghatározták a szakterületük által leginkább érintett szervezeteket, akik 

egyébként a hazai szakpolitikai kérdésekben is stratégiai partnerei a minisztériumoknak. 

Ezen szereplők mellett megtörtént a kormány mellett működő tanácsadó testületeknek, 

fórumoknak, valamint a nem kormányzati szereplőknek, szakmai szervezeteknek, az üzleti 

szféra képviselőinek és a kamaráknak a bevonása. Bevonásra kerültek azok a szervezetek is, 

amelyek a 2007-2013-as időszakban már az intézményrendszerrel partneri viszonyba 

kerültek (akár észrevételükkel, vagy részvételükkel a végrehajtásban) továbbá, a 2007-2013-

as operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetek (pl. RFÜ-k), Monitoring 

Bizottságok tagjai, a nemek közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

előmozdítását valamint a fenntartható fejlődést, mint horizontális elveket képviselő 

szervezetek, ifjúsági szervezetek és a történelmi egyházak. Külön hangsúllyal vettek részt a 

társadalmi konzultációban a tudományos élet képviselői, egyetemek, kutató intézetek. Az 

egyes szervezetek súlyuknál, szakmai tevékenységüknél, tagságuknál fogva biztosították az 

általuk képviselt szféra reprezentativitását. A partnerkörben képviseltették magukat országos 

tagsággal bíró szervezetek és jelentős részét alkották oktatási intézmények, érdekvédelmi 

szervezetek, szövetségek, ágazati szervezetek, helyi és regionális hatóságok, vagyis olyan 

partnerek, akik egyszerre gyűjtő, vagy érdekvédelmi szervezetként is tevékenykednek. A 

megszólított partnerek egyeztetésbe történő bevonását, a rendezvényeken való részvételi 

lehetőséget több tagjuk részére felkínáltuk, a felkészülésükhöz szükséges információ 

elérésének útvonalát bemutattuk, így az egyes szervezetek reprezentativitása saját szervezeti 

szabályaik szerint alakult. 

II. A tagállam azonosította a releváns partnereket köztük legalább az alábbiakat, 

beleértve az ernyőszervezeteket?  

a.) Megfelelő regionális, helyi, városi és egyéb közhatóságok, beleértve:  

Az operatív program tervezése során a központi állami szintű szervezeteken túl a tervező 

tárcák lehetőséget biztosítottak a területi szereplőknek is, hogy megtegyék észrevételeiket, 

javaslataikat. A helyi szereplők részvételével megvalósított fejlesztések hatékonyabbak, ezért 

az operatív programok egyeztetése során – figyelembe véve a helyi adottságokat – bevonásra 

kerültek a helyi hatóságok is. A szakmai és regionális szintű rendezvényekre meghívást 

kaptak és képviselőt delegáltak a megyei szintű területfejlesztési jogosítványokkal 

felruházott megyei, megyei jogú városi önkormányzatok valamint a járási/települési 

önkormányzatok, nagyvárosok képviselői, és az egyes önkormányzati illetve 

érdekképviseleti szövetségek is. A fórumok szervezésébe és lebonyolításába bevonásra került 

a Széchenyi Programiroda, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség területileg illetékes 

irodája, ezáltal az aktív regionális és helyi szereplők hatékony megszólítása, a vidéki 

területek érintett partneri körének bevonása biztosított volt. Az Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) tervezésébe sikerült bevonni a megyei 

közgyűléseket, megyei kormányhivatalokat és a megyei jogú városok vezetőit is. Az operatív 

program tervezése során az alábbi területi szereplők adtak véleményt: 
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 Balatonfüred Város Önkormányzata 

 Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. (Balatoni Fejlesztési Tanács) 

 Baranya Megyei Önkormányzat 

 Békés Megyei Kormányhivatal 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

 Budapest Főváros Önkormányzata 

 CESCI Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata 

 Csongrád Megyei Önkormányzat 

 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere 

 M9 Térségi Fejlesztési Tanács 

 Magyar Urbanisztikai Társaság 

 Megyei Jogú Városok Szövetsége 

 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége  

 Miskolci Városfejlesztési Kft. 

 Nógrád Megyei Önkormányzat  

 Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség  

 Pest Megyei Önkormányzat 

 Pécsi Városfejlesztési Nzrt. 

 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Széphő Zrt. (Székesfehérvár) 

 Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 

 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

 Törökszentmiklós polgármestere 

 Veszprém Megyei Önkormányzat 

 Zala Megyei Önkormányzat 

 Zamárdi polgármestere 

 

A regionális rendezvények adott területhez illeszkedő tematikájának megválasztásával is 

törekedtünk az érintettek célzott bevonására. Ezen rendezvények résztvevői között 

képviseltették magukat a felsőoktatási intézmények, tudományos szervezetek, valamint a 

tanácsadó szervezetek is.  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése során az alábbi felsőoktatási 

intézmények, tudományos és tanácsadó szervezetek adtak véleményt: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Forrás Unió Kft. 

 FŐMTERV Zrt. 

 Hydea Tanácsadó Kft. 

 Közlekedés Kft. 

 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság és Regionális Tudományi 

Kutatóközpontja 

 Multicontact Consulting Kft. 
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 Nordic Consulting Zrt. 

 ÖKO Zrt. 

 TRENECON-COWI Magyarország Kft.  

 UNITEF ’83 Zrt. 

 UTIBER Kft. 

 UVATERV Zrt. 

 

A benyújtott, végleges operatív programok azoknak a szakmai szervezeteknek a véleményét 

szintén tartalmazza, amelyek működésükben a horizontális elvek érvényesüléséhez járulnak 

hozzá. Az alábbi horizontális elvek mentén szerveződő szervezetek vettek részt a 

tervezésben: 

 

 ELTE Füvészkert 

 Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Szervezete 

 Levegő Munkacsoport 

 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége 

 Magyar Természetvédők Szövetsége 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 Nagycsaládosok Országos Szervezete 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága 

 Népesedési Kerekasztal  

 Országos Fogyatékosügyi Tanács 

 Országos Roma Önkormányzat 

 Szövetség az Élő Tiszáért Alapítvány 

 Természetvédelmi Világalap (WWF) 

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program nem tervez integrált területi 

beruházásokkal, ezért a korábban felsorolt területi szereplőkön kívül ezzel kapcsolatban 

külön egyeztetés lefolytatására nem került sor.  

 

b.) Gazdasági és társadalmi partnerek, beleértve: 

Tekintettel arra, hogy a fejlesztési források több mint 60%-át gazdaságfejlesztésre kívánja 

hazánk fordítani és az ehhez szorosan kapcsolódó foglalkoztatási és szociális célkitűzések 

megvalósítása az elsődleges törekvések között jelenik meg a következő hét éves időszakban, 

kiemelt szerepet kapott a különböző gazdasági szervezeteket képviselő érdekszövetségekkel, 

érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal, valamint szociális partnerekkel folytatott 

egyeztetés. A megfelelő reprezentativitás és a potenciális érintettek minél szélesebb körét 

képviselő általános iparági és ágazati szervezetek között megjelentek:  

 

 Budapesti Közlekedési Központ 

 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 DKV Debreceni közlekedési Zrt. 

 Európai Kerékpárosok Szövetsége 

 HungaroControl Zrt 
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 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

 Kerékpáros Kerekasztal  

 Közép-európai Logisztikai Klaszter  

 Közlekedéstudományi Egyesület 

 Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége 

 Logisztikai Egyeztető Fórum 

 Magánfuvarozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary  

 Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 

 Magyar Bioetanol Szövetség 

 Magyar Dunai Kikötők Szövetsége 

 Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület 

 Magyar Hajózási Országos Szövetség 

 Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

 Magyar Iparszövetség  

 Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség  

 Magyar Kerékpárosklub  

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya  

 Magyar Közlekedési Szövetség 

 Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Magyar Logisztikai Egyesület  

 Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság  

 Magyar Mérnök Kamara 

 Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 

 Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesülete 

 Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

 Magyar Vasúti Egyesülés (HUNGRAIL)  

 Magyar Vámügyi Szövetség  

 Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége  

 Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 

 Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 

 Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 

 Volán Egyesülés 

 

A partneri körben az egyes ágazatok szektorspecifikus érdekképviseleti szervezetei is 

képviseltették magukat mind a gazdasági, mind a szociális szféra vonatkozásában:  

 

 Budapesti Közlekedési Központ 

 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 DKV Debreceni közlekedési Zrt. 

 Európai Kerékpárosok Szövetsége 

 HungaroControl Zrt 
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 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

 Kerékpáros Kerekasztal  

 Közép-európai Logisztikai Klaszter  

 Közlekedéstudományi Egyesület 

 Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége 

 Logisztikai Egyeztető Fórum 

 Magánfuvarozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary  

 Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 

 Magyar Bioetanol Szövetség 

 Magyar Dunai Kikötők Szövetsége 

 Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület 

 Magyar Hajózási Országos Szövetség 

 Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület 

 Magyar Iparszövetség  

 Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség  

 Magyar Kerékpárosklub  

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya  

 Magyar Közlekedési Szövetség 

 Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 Magyar Logisztikai Egyesület  

 Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság  

 Magyar Mérnök Kamara 

 Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 

 Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Egyesülete 

 Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

 Magyar Vasúti Egyesülés (HUNGRAIL)  

 Magyar Vámügyi Szövetség  

 Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége  

 Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 

 Munkástanácsok Országos Szövetsége 

 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 

 Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 

 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 

 Volán Egyesülés 

c.) Olyan a civil társadalmat képviselő testületek, mint környezeti partnerek, nem 

kormányzati szervezetek, a társadalmi befogadásért, nők és férfiak egyenlőségéért és 

diszkrimináció-mentességért felelős testületek  

Fenntartható fejlődést képviselő civil szervezetek 

Fenti csoportok körében kiemelt jelentőséggel bírt a környezetvédelmi szervezetek jelenléte, a 

környezet védelmére vonatkozó követelmények programdokumentumokban történő érvényesülése 

érdekében.  

Partnerségbe bevont környezetvédelmi szervezetek: 

 ELTE Füvészkert 
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 Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Szervezete 

 Levegő Munkacsoport 

 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége 

 Magyar Természetvédők Szövetsége 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkársága 

 Szövetség az Élő Tiszáért Alapítvány 

 Természetvédelmi Világalap (WWF) 

 

Helyi akciócsoportokat képviselő szervezetek 

Nem releváns 

Esélyegyenlőséget és hátrányos megkülönböztetés tilalmának előmozdítását képviselő 

szervezetek 

A civil szervezeteken belül meghatározó súllyal szerepeltek azon szervezetek, amelyek szakmai 

tevékenységükkel biztosítják a férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesülését, illetve bármilyen 

hátrányos megkülönböztetés megelőzését, a társadalmi kirekesztés által fenyegetett csoportok 

képviseletét.  

Partnerségbe bevont esélyegyenlőséget, diszkrimináció illetve társadalmi kirekesztés elleni fellépést 

képviselő szervezetek: 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége 

 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 Nagycsaládosok Országos Szervezete 

 Népesedési Kerekasztal  

 Országos Fogyatékosügyi Tanács 

 Országos Roma Önkormányzat 

 

III. A tagállam és az irányító hatóságok konzultáltak a partnerekkel a partnerségi 

megállapodás és az operatív programok elkészítésének folyamatáról és 

időzítéséről? A transzparens és hatékony bevonás érdekében teljesen informálták 

őket azok különböző változatainak tartalmáról és változásairól?  

A partnerek bevonása megtörtént a tervezést megalapozó nemzeti stratégiák kidolgozásába, a 

programok előkészítésének folyamatába és ezek ütemezésébe is. Az operatív programok 

tervezésének előrehaladásával előbb széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó 

partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi, környezeti és területi szereplők bevonásával 

zajlódott le az operatív programok tervezése. Az Európai Bizottsággal történő formális és 

informális egyeztetések mellett rendszeres tárcaközi, illetve külső partnerek bevonásával 

történő konzultációk is zajlottak, melyek során a beérkezett, releváns észrevételek beépítésre 

kerültek. A tervezési dokumentumoknak egy közös on-line felületen történő közzétételével 

bárki számára rendelkezésre állt az észrevételezés lehetősége - biztosítva a transzparenciát – 

mely lehetőségre külön felkérő levelek kiküldésével a teljes partnerkör figyelme célzottan is 

felhívásra került. A nyílt társadalmi egyeztetés e formája mellett a személyes eszmecsere 

lehetőségét biztosító rendezvények megtartására is sor került, minden esetben állami vezetők 

részvételével. A rendezvények és fórumok keretében operatív programonként, valamint 

régiónként a programtartalmak célzott, szakmai célcsoport bevonásával történő egyeztetése 

is megtörtént. A partneri kör minden esetben élt a véleményalkotás lehetőségével, mind az 

on-line mind pedig a személyes konzultációk alkalmával jelentős számú észrevétel érkezett, 

melyekre a válasz – minden esetben  – kitételre kerül az erre a célra létrehozott on-line 

felületen. Nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekben folyamatosan bevonásra/tájékoztatásra 

kerültek a partnerek. A teljes körű tájékoztatás, ütemezés az alábbi eszközökkel valósult 
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meg, mely által a partneri dialógus kiegészült a fejlesztések kedvezményezettjeit és 

érintettjeit tömegesen elérő szervezett tájékoztatással is: 

 a www.szamitaszavam.hu honlapon hírek elhelyezése 

 a közel 8200 partnerségi hírlevél regisztrált e-mailben történő értesítése 

 a havonta kiküldésre kerülő ÚSZT hírlevélben az egyeztetésre történő felhívás 

elhelyezése (kb. 15.000 fő) 

 a szaktárcák által megadott és egyéb, (volt) NFÜ-s adatbázisokra tájékoztató e-mail 

kiküldése 

 szaktárcák és a (volt) NFÜ illetékes szervezeti egységei által megadott kiemelt 

partnereknek személyre szóló felkérő levelek kiküldése 

 sajtótájékoztató tartása a regionális fórumokon, és sajtóközlemény kiadása a partnerség 

elindításakor. 

IV. A tagállam figyelembe vette az igényt: 

a.) a releváns információk időbeni közzétételére és ahhoz történő könnyű hozzáférésre;  

A tervezés folyamatába a partnerek bevonása már a programot megalapozó stratégiák (Nemzeti 

Közlekedési Stratégia) készítése során, 2013-tól megindult és ezt követően folyamatos konzultáció 

valósult meg a stratégiai partnerekkel.  

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program stratégiai alapját jelentő Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát összesen 191 szervezet véleményezte: 

A közlekedési stratégiára észrevételt 

tevő szervezet típusa 

A közlekedési stratégiára 

észrevételt tevő szervezetek 

száma 

Civil szervezet/Egyesület/Szövetség 27 

Állami/Regionális szervezet 47 

Megyei önkormányzat 36 

Települési önkormányzat 52 

Magánszemély 10 

Vállalkozás 6 

Nemzeti Park 3 

Felsőoktatási intézmény 2 

Egyéb 8 

Az operatív program nyílt társadalmi egyeztetése 2013. október 17-én indult, mellyel annak 

széleskörű társadalmi egyeztetése, a fejlesztések kedvezményezettjeit tömegesen elérő szervezett 

tájékoztatás vette kezdetét. A dokumentumok – az on-line felületen történő kihelyezéssel - bárki 

számára könnyen hozzáférhetővé váltak. 

b.) elegendő időre a partnereknek, hogy a kulcs előkészítési dokumentumokat, a partnerségi 

megállapodás és az operatív programok tervezetét elemezzék és véleményezzék;  

A társadalmi egyeztetés a partnerségi on-line felületen 2013. október 17-től 2013. december 

16-ig elérhető és követhető volt. A széleskörű szakmai nyilvánosság biztosítása a regionális 

és a szakmai fórumokon keresztül is megtörtént, mely fórumokra 2013. november-december 

folyamán került sor.  Az IKOP tekintetében 2013-ban 8 nyilvános konzultációra (7 

regionális, 1 szakmai fórum) került sor, összesen 986 egyén (913 fő a regionális fórumok, 73 

fő a szakmai fórumon résztvevők száma) megszólításával 139 hozzászólás érkezett. 

Az IKOP újabb társadalmi egyeztetésére on-line felületen 2014. november 7 és 24. között 

került sor, amelyre összesen 16 észrevétel érkezett.  
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c.) elérhető csatornákra, amelyen keresztül a partnerek kérdéseket tehetnek fel, 

hozzájárulásokat tehetnek és tájékoztatják őket arról, hogy azokat miként vették 

figyelembe;  

A partnerségi folyamat ideje alatt az alábbi csatornákon keresztül lehetősége volt valamennyi 

éritntettnek a véleménye megtételére: 

 nyílt on-line felület (www.nfu/partnerseg, http://palyazat.gov.hu)  

 közvetlen kommunikációt biztosító e-mail elérhetőség (opvelemenyezes@me.gov.hu) 

 regionális és szakmai fórumok. 

Valamennyi hozzászólás és észrevétel egy adatbázisba került feltöltésre, kezelésre.  

d.) az egyeztetés eredményeinek elterjesztésére;  

Az operatív program partnerségi egyeztetése keretében érkezett hozzászólásokra adott 

válaszok az on-line felületen közzétételre és ezáltal mindenki számára elérhetővé válnak, a 

nyilvánosság követelményeinek megfelelően. 

V. A vidékfejlesztési programokra a tagállam figyelembe vette azt a szerepet, amelyet a 

nemzeti vidéki hálózatok játszanak a releváns partnerek bevonásában?  

Nem releváns 

VI. Ahol az országos kormányzati szint alatt a különböző szintek formális 

egyezményeket kötöttek ott a tagállam összhangban azok intézményi és jogi 

keretével figyelembe vette-e ezeket a többszintű kormányzati egyezményeket?  

Nem releváns 

VII. A tagállam az operatív programok készítésébe bevonta a releváns partnereket, 

különösen az alábbiakat illetően:  

a.) az igények elemzése és azonosítása; 

Az IKOP készítése során a releváns partnerek bevonása az igények felmérésébe elsősorban a 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, valamint az IKOP véleményezése 

során történt. A területi szereplők igényei között első helyen szerepelt a transzeurópai 

közlekedési hálózaton (TEN-T) kívüli közutak fejlesztésének EU forrásokból történő 

támogatása, amit az Európai Bizottság a 2014-2020-as időszakban nem vagy csak igen 

korlátozottan kíván támogatni. 

b.) a prioritási tengelyek és a kapcsolódó specifikus célkitűzések meghatározása és kiválasztása; 

Az IKOP prioritásainak és kapcsolódó specifikus céljainak kialakítása során a tárca 

figyelembe vette a partnerek véleményét. Ennek egyik legfőbb bizonyítéka a városi 

közlekedésfejlesztések beemelése az IKOP-ba, amellyel az 1.0-s változat még nem tervezett, 

mivel azt a szubszidiaritás elvén a területfejlesztési operatív programok hatáskörének 

tekintette. 

c.) a forrásfelosztás; 

Az IKOP-on belüli forrásfelosztás kapcsán a partnerek bevonásra kerültek, azonban 

igényeiket a jogszabályi keretek között lehetett figyelembe venni, így pl. a területi szereplők 

által kért közútfejlesztési (különösen a transzeurópai hálózaton kívüli elemekre 

fordíthatóaké) keret emelése az Európai Bizottság megközelítésével ellentétes lett volna. 

http://www.nfu/partnerseg
http://palyazat.gov.hu/
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A forrásfelosztásba történő partnerségi bevonás során két dolgot célszerű vizsgálni: 

1. az operatív programok közötti forrásfelosztást, amelynek irányát az 1600/2012 (XII.17.) 

Kormányhatározat jelölte ki azzal, hogy a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési források 

60%-át gazdaság- és területfejlesztésre kell fordítani. Ennek a megközelítésnek a 

helyességét a partnerek többsége az egyeztetések során nem vitatta. 

2. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programon belüli forrásfelosztást, amelynél a 

partnerek bevonásra kerültek, azonban igényeiket csak részben lehetett figyelembe venni, 

mivel:  

o a 2007-2013-as Közlekedés Operatív Programhoz (KÖZOP) képest a 60%-os 

gazdaság- és területfejlesztési allokáció következményeként közel felére csökkent 

a területi szereplők által kért közútfejlesztési (különösen a transzeurópai hálózaton kívüli 

elemekre fordíthatóaké) keret emelése az Európai Bizottság megközelítésével ellentétes volt. 

d.) a program-specifikus indikátorok meghatározása  

Az IKOP program-specifikus indikátorai alapvetően a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-

fejlesztési Stratégia mutatóira és forgalmi modelljére épülnek. A Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia és az IKOP kapcsán a mutatószámok is partnerségi 

véleményezésre kerültek, de e tekintetben alig érkezett észrevétel.  

e.) a CPR 7 és 8 cikkeiben meghatározott horizontális elvek megvalósítása; 

Az operatív program horizontális elemei az IKOP stratégiai környezeti hatásvizsgálatával 

összhangban, a különböző regionális és szakmai fórumokon elhangzottak figyelembevételével 

kerültek kialakításra.  

f.) a monitoring bizottság összetétele;  

A monitoring bizottság összetételéről később, a program bizottsági jóváhagyásakor születik döntés, 

de a partnerszervezetek bevonásra kerülnek a testület munkájába. 

VIII. A tagállam legalább az alábbi információkat biztosította az operatív programhoz: 

a.) azon intézkedések, amelyek az operatív programok készítése és módosításai során a releváns 

partnerek bevonását szolgálták; 
Az IKOP készítésében a releváns partnerek bevonását a tárca az alábbi három módon ösztönözte: 

1. Az IKOP tervezésének állásáról szóló, a releváns partnereket magába foglaló közlekedési 

szakmai rendezvényeken (pl. balatonföldvári Közlekedésfejlesztés Magyarországon konferencia, 

KözOP monitoring bizottság) tartott tájékoztatókkal, és az észrevételekre, kérdésekre történő 

válaszadással. 

2. a szakmai és regionális fórumokra partnerségi listák összeállításával, hogy az érintettek minél 

szélesebb körét külön felkéréssel is ösztönözzék véleményezésre, bevonják a partnerségi 

folyamatba. 

3. szakmai szervezet által kért szóbeli egyeztetéseken (pl. Logisztikai Egyeztető Fórum, M9 Térségi 

Fejlesztési Tanács) történő részvétellel.  

b.) azon tervezett intézkedések, amelyek az operatív program megvalósítása során a partnerek 

részvételét biztosítják; 

Az IKOP esetén a közlekedés-fejlesztések sajátosságaiból adódóan a projekt-előkészítések (pl. 

környezetvédelmi engedélyek) során a releváns partnerek észrevételeikkel hozzájárulhatnak a 

megvalósításhoz. Az érintett fejlesztések körére a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési 

Stratégia projektlistái adtak iránymutatást. A stratégia partnerségi észrevételek többsége a fejlesztési 

projektekre irányult. 
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9.melléklet: Pénzügyi adatlap 
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10. melléklet: Indikátor módszertan 

A jelen módszertani leírás a 215/2014/EU rendelet 4. cikkében szereplő előírásoknak való megfelelést 

szolgálja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) vonatkozásában.  

 

Az IKOP 4 prioritási tengelyből áll, amelyek között nem szerepel technikai segítségnyújtás. 

Valamennyi IKOP prioritási tengelyhez rendeltünk: 

 Eredmény indikátor(oka)t, 

 Pénzügyi indikátor(oka)t 

 Output indikátor(oka)t és a közlekedési beruházások magas várható értékű és szórású előkészítési 

és kivitelezési időigénye miatt a szakaszolt projektekkel nem rendelkező specifikus 

célkitűzésekhez kulcsvégrehajtási lépést. A szakaszolt projektekkel rendelkező 

prioritástengelyekhez (1. és 2.) és/vagy specifikus célkitűzésekhez (3.1.) azért nem rendeltük 

kulcsvégrehajtási lépést, mivel a 2007-2013-as időszak Közlekedés Operatív Program (KözOP) 

támogatásaiból már elindultak az ilyen fejlesztések, amelyeket 2017-ig be kell fejezni, azaz a 

2018-as határidőig ezen specifikus célkitűzéseknél az output indikátor célértéke nem lesz nulla, 

ami szükséges feltétele a kulcsvégrehajtási lépés alkalmazásának.  

 

Az output- és eredménymutatók kialakításánál egyik fő cél volt az IKOP előzetes feltételét jelentő 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia indikátor-rendszerérének felhasználása. A 

közlekedési stratégia indikátor-rendszerének kialakítása során törekedtünk:  

 az IKOP forrásainak 81%-át adó Kohéziós Alapról szóló 1300/2013/EU rendelet, és a 19%-át adó 

Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1301/2013/EU rendelet I. mellékletében szereplő 

közös output indikátorok használatára, mivel az IKOP fogja adni a 2014-2020-as 

közlekedésfejlesztési finanszírozás minimum felét.  

 az 1303/2013/EU rendelet II. mellékletében, valamint a Statisztikai rendszerek és eredmény-

mutatók előzetes feltétellel kapcsolatban meghatározott feltételek teljesítésére.   

 

Az eredményindikátorok kialakításánál az egyszerűen előállítható és a specifikus célkitűzéseket jól 

nyomonkövethető mutatók kiválasztására törekedtünk: 

 Az 1. prioritási tengelyben (Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása) a „Kiépített TEN-T 

gyorsforgalmi vagy emelt szintű útkapcsolattal rendelkező határátkelőhelyek száma” az 

eredménymutató. Az emelt szintű út olyan főutat jelent, amelyen maximum 100-110 km/h (a 

főutaknál megszokott 90 km/h-es normálnál magasabb) sebességű közlekedést engedélyeznek. Az 

eredménymutató azért került kiválasztásra, mert a hasonló kormányzati célkitűzést jól tükrözi és a 

projektek jelentős része is ezt a célt szolgálja. 2013-ban a kiépített TEN-T gyorsforgalmi vagy 

emelt szintű útkapcsolattal rendelkező határátkelőhelyek száma 5 volt, konkrétan Rajka (M15), 

Hegyeshalom (M1), Tornyiszentmiklós (M70), Letenye (M7) és Röszke (M5) rendelkezett ilyen 

kapcsolattal. Ezen eredményindikátor adatszolgáltatója a Magyar Közút Nzrt. lesz. Az Európai 

Bizottság kérésére az 1. prioritástengely eredménymutatójának célértéknél nem elegendő a 

változás irányát megjelölni, hanem konkrét célértéket kellett szerepeltetni. 

 A 2. prioritási tengelyben (Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása)  

o A vasúti beavatkozások eredményindikátora az „Utazási idő a magyarországi TEN-T 

vasúthálózaton”. Ennek alapján a Magyar Állam MÁV Zrt-vel, valamint GYSEV Zrt-vel 

2011-2015-ös időszakra kötött pályaműködtetési szerződéseinek 6. mellékletében lévő ún. 
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menetidő pótlékok adják. A menetidő pótlékok az összes vasútvonal elméleti menetidejét, 

valamint havonként a kalkulált menetidő veszteséget adják meg. Ezek összegzésével alakul 

ki az eredménymutató, amelyekhez az 1315/2013/EU rendeletben szereplő TEN-T 

vonalakat választottuk ki. A kétvágányú pályáknál (külön bal és jobb pályára is mérik a 

menetidő veszteséget) egységesen a bal oldali vágány adatait nézzük. Megjegyezzük, hogy 

a pályaműködtetési szerződések az EU szabályozás alapján (pl. 2012/34/EU irányelv) 

mindenképpen meghosszabbításra kerülnek, így az eredménymutató szolgáltatása 2016-tól 

is biztosított lesz. Ezen adatok szolgáltatója a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. lesz. Az Európai 

Bizottság kérésére a 2. prioritástengely eredménymutatójának célértéknél sem volt 

elegendő a változás irányát megjelölni, hanem konkrét célértéket kellett szerepeltetni.  

o A vízi közlekedési beavatkozások eredményindikátora a „Dunai hajózási balesetek száma”. 

Ennek adatforrását a Közlekedésbiztonsági szervezet (KBSZ) éves jelentései adják. 

Jelenleg a 2012-es éves jelentés a legfrissebb elérhető a KBSZ honlapján.  

 A 3. prioritási tengelyben (Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti 

elérhetőség javítása) a két specifikus célkitűzés alatt gyakorlatilag szinte ugyanazok a 

beavatkozások vannak, különbségük annyi, hogy  az egyik a Budapesten és Pest-megyében, a 

másik az ezen kívüli „vidéki” régiókban megvalósuló városi-elővárosi közlekedéseket takarja. Az 

eredménymutatók a következők:   

o „A Közép-Magyarország Régió elővárosi vasúti és városi személyszállítási teljesítménye”. 

A városi/helyi közlekedés tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megyei és 

fővárosi szintre lebontva gyűjt adatokat. Az elővárosi vasúti közlekedésnél nincs külön 

megyei gyűjtés, emiatt a teljes országos vasúti személyszállítás teljesítményét az Országos 

Vasúti Koncepció helyzetelemzésében a 11 budapesti elővárosi vasútvonalra becsült 

utasszám (az országosnak a 37%-a
1
) alapján határoztuk meg.  

o  „A vidéki elővárosi vasúti és városi személyszállítási teljesítménye”. Az 

eredményindikátor megállapításának módszertana itt az előzőekből következik.  

o A városi közösségi közlekedés PM10 és NOx emissziónak kibocsátása. Az adatforrás a KTI 

(Közlekedéstudományi Intézet). Ennek keretében a KTI által évente végzett jelentésből a 

városi közlekedés szálló por és nitrogén-oxidok éves kibocsátásából az autóbuszos
2
 értékek 

kerültek kiválasztásra. Ezt az indikátort az ilyen intézkedésekkel kapcsolatos európai 

bizottsági írásos észrevétel alapján építettük be az IKOP-ba.   

 A 4. prioritási tengelyben (4. TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása) a „Gyorsforgalmi 

vagy emelt szintű útkapcsolattal nem rendelkező megyei jogú városok száma”. 2013-ban Sopron, 

Szombathely, Zalaegerszeg, Kaposvár, Veszprém, Salgótarján, Szolnok, Eger, Békéscsaba és 

Hódmezővásárhely nem rendelkezett ilyen kapcsolattal. Ezen eredményindikátor adatszolgáltatója 

a Magyar Közút Nzrt. lesz. Az Európai Bizottság kérésére a 4. prioritástengely 

eredménymutatójának célértéknél sem volt elegendő a változás irányát megjelölni, hanem konkrét 

célértéket kellett szerepeltetni. 

 

 

1. táblázat: az IKOP eredménymutatói 

                                                 
1 Egy irányban 75 ezer utas/nap, amely összevetésre került az éves helyközi vasúti személyszállítási utasszámmal. 
2 A többi adat (nehéz és könnyű tehergépjárművek), személygépkocsik, motorkerékpárok és mopedek nem kötődnek a közösségi közlekedéshez.  
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Prioritási tengely Eredménymutatók 
Bázisérték 

(2013) 

Célérték 

(2023) 

1. Nemzetközi (TEN-T) 

közúti elérhetőség javítása 
Az országhatárt elérő gyorsforgalmi 

vagy emelt szintű utak száma 
5 8 

2. Nemzetközi (TEN-T) 

vasúti és vízi elérhetőség 

javítása 

Utazási idő a magyarországi TEN-T 

vasúthálózaton  
37,9 36,0 

Dunai hajózási balesetek száma 72
3
 csökken 

3. Fenntartható városi 

közlekedés fejlesztése és 

elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása 

A Közép-Magyarország Régió 

elővárosi vasúti és városi 

személyszállítási teljesítménye 

8267 nem csökken 

A városi közösségi közlekedés PM10 

és NOx emissziója 
4360

4
 csökken 

A vidéki elővárosi vasúti és városi 

személyszállítási teljesítmény 
7125 nem csökken 

4.TEN-T hálózat közúti 

elérhetőségének javítása 

Gyorsforgalmi vagy emelt szintű 

útkapcsolattal nem rendelkező 

megyei jogú városok száma 

10 8 

 

Az output indikátorok célértékeit a Kormány által 2014. november 5-én elfogadott közlekedési 

stratégia közúti, vasúti, valamint városi-elővárosi projektlistái alapján határoztuk meg. A 

projektlistáknál azon fejlesztések outputjaival számoltunk, amelyek kumulált nettó beruházási 

összköltsége az uniós támogatás és a várható nemzeti társfinanszírozás
5
 alapján belefért az egyszeres 

keretbe. Az IKOP kb. három tucat nagyprojekttel valósul meg, amelyek programozási időszak (2023) 

végére megvalósuló pontos listáját, így az ezekre épülő indikátor célértékeket a programozási időszak 

elején (2014) csak jelentős bizonytalansággal lehet megadni, mivel:   

1. A 2007-2013-as időszak Közlekedés Operatív Programjából (KözOP) elinduló, de 2015 végéig 

műszakilag és/vagy kifizetésileg be nem fejeződő ún. szakaszolt projektekből egyelőre nem 

ismert, hogy az Európai Bizottság melyikek IKOP támogatását fogja jóváhagyni
6
 és egyelőre az 

indikátorok két programozási időszak közötti elszámolásának módszertana sem végleges. Ezen 

projektek forrásigénye az IKOP 1216 milliárd Ft-os
7
 forráskeretének közel negyedét teszik ki. A 

szakaszolt projektek esetében azzal számoltunk, hogy az indikátor értékeket forrásarányosan kell 

megosztani a 2007-2013-as KözOP és 2014-2020-as IKOP között.  

2. Az IKOP transzeurópai közlekedési hálózati (TEN-T) és az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközre (CEF) tervezett projektek outputjukat és eredményeiket tekintve megegyeznek, 

szétválasztásuk azért is nehézkes, mivel a CEF finanszírozási keretek kimerülése esetén ezen 

kiemelt jelentőségű projektek egy része IKOP támogatásból valósulhat meg.   

3. A közlekedési beruházások projekt-előkészítési időigénye gyakran olyan hosszú, mint a 

programozási periódus. Több év szükséges a projekt-előkészítéshez, azaz ahhoz, hogy egy 

beavatkozási javaslatból (pl. vasút-korszerűsítés) megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési 

                                                 
3 2012-es bázisérték 
4 2012-es bázisérték 
5 A közúti projekteknél azok jövedelemtermelő jellege (ti. e-útdíj) miatt a Kormány költségvetésért felelős egységének kérésére betervezett 15%-os 

nemzeti társfinanszírozásnál az output indikátorok célértékének meghatározásánál magasabb aránnyal terveztünk.    
6 Az M4 Abony-Törökszentmiklós projekttel kapcsolatban már előzetesen kérte az Európai Bizottság a projektlistáról való törlését, holott az 
1303/2013/EU rendelet 96. cikk 10 pontja alapján az IKOP jóváhagyása nem terjed ki a 12. szakaszban szereplő nagyprojektek listáira. Ezeket a 

fejlesztéseket az Európai Bizottság a nagyprojekt eljárás során egyébként is vizsgálhatja és akár el is utasíthatja.    
7 15%-os nemzeti társfinanszírozással, 6%-os teljesítménytartalékkal együtt, 310,1 Ft/€ árfolyamon számolva. 
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terv, kiviteli terv szülessen és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges további előkészítési 

feladatok (pl. területszerzés, közbeszerzések, környezetvédelmi és egyéb engedélyek megszerzése) 

lezáródjanak. Az előkészítési idejének szórása (pl. engedélyek kiadásának csúszása) miatt a 

programozási periódus elején tervezett projektek és a végül ténylegesen megvalósuló projektek 

listája eltér egymástól, ezt a 2007-2013-as KözOP tapasztalatai is alátámasztják.   

 

2. táblázat: Az IKOP teljesítmény keretrendszere a következő:   

Priorit

ási 

tengely 

Alap Régió-

kategór

ia 

Mutató vagy a 

végrehajtás 

kulcsfontosságú 

lépése 

Mérték

egység, 

adott 

esetben 

2018-ra vonatkozó 

részcél 

Végső cél 

(2023) 

1. KA  

Közutak: Az 

újonnan épített 

közutak teljes 

hossza, amelyből: 

TEN-T 

km 40,00 237,00 

1. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 336  589 935 1 015 438 119 

2. KA  

Vasút: Az 

újraépített vagy 

felújított 

vasútvonal teljes 

hossza, amelyből: 

TEN-T 

km 25 278,00 

2. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 168 294 967 1 481 217 834 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

A felújított vagy 

korszerűsített 

vasútvonalak teljes 

hossza 

km 0 190,00 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 66 074 934 385 441 669 

3. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 

(kulcsvégrehajtási 

lépés): 

db 4 - 

3. KA  

Felújított vagy 

korszerűsített városi 

kötöttpályás hálózat 

teljes hossza 

km 56 132,00 

3. KA  

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 56 098 322 680 648 693 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

A felújított vagy 

korszerűsített utak 

teljes hossza 

km 0 96,00 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 
Az újonnan épített utak teljes 

hossza km 0 48,00 
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4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

az igazoló hatóság 

számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által 

igazolt elszámolható 

ráfordítások teljes összege 

EUR 66 074 934 357 028 067   

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 
db 1 - 

4. ERFA 
kevésbé 

fejlett 

Megkötött támogatási 

szerződések száma 
db 1 - 

 

A kedvezményezettek és az intézményrendszer adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az 

IKOP esetében kisszámú indikátor alkalmazására törekedtünk, amelyet lehetővé tett az, hogy az egyes 

prioritástengelyek pénzügyi forrásainak legalább 50%-át olyan beavatkozásra tervezzük, amelynek 

azonos az outputja. Az output indikátorok célértékeit az IKOP benyújtásakor rendelkezésünkre álló 

projektlista (mind nagy
8
, mind „kisebb” projektek) alapján határoztuk meg.  

 Az IKOP 1. számú Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritási tengely esetében a 

315 milliárd Ft-os keret legalább felét terveink szerint (lásd az IKOP 12. szakaszában szereplő 

nagyprojekt listát) az újonnan épített TEN-T utak teszik majd ki.  

 Az IKOP 2. számú, azaz Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása prioritási 

tengely esetében a 459 milliárd Ft-os keret legalább felét olyan vasúti korszerűsítésekre, 

fejlesztésekre tervezzük, amelyeknek kimenete „A felújított vagy korszerűsített TEN-T 

vasútvonalak teljes hossza” indikátor lesz. Emellett az Európai Bizottsággal folytatott 

egyeztetések eredményeként ebbe a prioritási tengelybe kerültek áthelyezésre a TEN-T elővárosi 

vasútvonalakon közlekedő motorvonatok, amelyekre jelentős forrást
9
 tervezünk allokálni. Emiatt 

ez is megjelenik külön output indikátorként. Az Európai Bizottság kérésére a vízi utakon végzett 

beavatkozásokhoz végül a CO16 „Az új vagy felújított belvízi hajózási útvonalak teljes hossza” 

output indikátort rendeltük (nem része a teljesítménykeretnek), ami teljesíthető a folyami 

információs rendszerekkel kapcsolatos fejlesztésekkel is, azaz nem igényel a folyómederbe történő 

közvetlen beavatkozást.      

 Az IKOP 3. számú Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 

javítása prioritási tengelye  

o A Kohéziós Alapból finanszírozott részére a „felújított vagy korszerűsített városi 

kötöttpályás hálózat teljes hosszát választottuk, ugyanis ebbe a 2014. januári „Guidance 

document on monitoring and evaluation – European Regional Development Fund and 

Cohesion Fund” beleértendők az agglomerációt is kiszolgáló elővárosi kötöttpályás 

vonalak (pl. HÉV, elővárosi vasút) 

o Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott részre „A felújított vagy 

korszerűsített vasútvonalak teljes hossza”-t választottuk, ugyanis a beavatkozások fele erre 

irányul (pl. tram-train, elővárosi vasútvonalak) Ebben a specifikus célkitűzésben nincs 

szakaszolt projekt, ezért a 2018-as célértékhez az Európai Bizottsággal folytatott 

informális egyeztetés eredményeként a „Megkötött támogatási szerződések számát” 

választottuk kulcsvégrehajtási lépésnek. A megkötött támogatási szerződés az irányító 

hatóság és a kedvezményezett között megkötött támogatási szerződést jelenti. 

                                                 
8 Az 1303/2013/EU rendelet 100. cikke szerint minimum 75 millió € elszámolható költségű. Az IKOP 12. szakaszában az 1303/2013/EU rendelet 96. 

cikk 2e) pontja alapján csak a nagyprojektek jelennek meg. 
9 Az Európai Bizottság ezt maximum 300 millió € uniós támogatásra korlátozta. 
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 A IKOP 4. számú, azaz a TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása prioritási tengely esetén a 

„felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza” és „az újonnan épített utak teljes hossza”, mivel 

az Európai Bizottság javaslatára mindkét indikátort betettük a teljesítménykeretbe.  

Ebben a prioritásban nincs szakaszolt projekt, ezért a 2018-as célértékhez az Európai Bizottsággal 

folytatott informális egyeztetés eredményeként a „Megkötött támogatási szerződések számát” 

választottuk kulcsvégrehajtási lépésnek. A megkötött támogatási szerződés az irányító hatóság és a 

kedvezményezett között megkötött támogatási szerződést jelenti. 

 

A pénzügyi indikátorokat tekintve minden esetben a „az igazoló hatóság számviteli rendszerébe 

bekerülő és a hatóság által igazolt elszámolható ráfordítások teljes összeget” alkalmaztuk, ahol: 

 az időszak végi, azaz a 2023-as végső cél a 100%-os lehívás lett, mivel Magyarország a teljes EU 

támogatási összeget le kívánja hívni 2023 végéig. A szlovák operatív programokban képviselt 

álláspont alapján megvizsgáltuk az ennél kisebb összeg alkalmazását is, azonban ezt az Európai 

Bizottság ezt nem javasolta alkalmazni.   

 a 2018-as részcélnál pedig az alábbi módszertant alkalmaztuk: 

o KA-ból finanszírozott prioritások, specifikus célkitűzések esetén: a 2014-es allokáció + a 

2015-ös allokáció – a teljes allokáció*0,03 kezdeti előleg – a teljes allokáció*0,0275 éves 

előleg volt a 2018-as KA pénzügyi indikátor célérték alapja. Ebből az 1. prioritási 

tengelyre az összeg 60%-a, a 2. prioritási tengelyre a 30%-a, a 3. KA-ból finanszírozott 

specifikus célkitűzésére pedig a 10%-a lett felosztva a szakaszolt projektek és a végrehajtás 

gyorsaság alapján, ugyanis a TEN-T közúti prioritásban több a szakaszolt projekt, valamint 

ezek gyorsabban valósulnak meg.  

o ERFA-ból finanszírozott prioritások, specifikus célkitűzések esetén: a 2014-es allokáció + 

a 2015-ös allokáció – a teljes allokáció*0,03 kezdeti előleg – a teljes allokáció*0,0275 

éves előleg volt a 2018-as ERFA pénzügyi indikátor célérték alapja. Ebből a 3. prioritási 

tengely ERFA-ból finanszírozott specifikus célkitűzésére és a 4. prioritási tengelyre is 50-

50%-os bontás lett. Egyik esetben sem várható szakaszolt projekt elfogadása, és mindkét 

prioritás lassú realizációja valószínűsíthető a városi projektekhez előírt fenntartható városi 

mobilitási tervek elkészítése miatt, valamint a nem TEN-T utakkal kapcsolatban a magyar 

és a bizottsági álláspontok (ti. elkerülő finanszírozható-e) közötti különbségek miatt.  
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11. melléklet: IKOP érintett hatóságok és szervezetek 

Az irányító hatóság feladatai: 

1. a szakpolitikai felelőssel (uniós fejlesztések szakpolitikai szempontból mérvadó tartalmi 

kérdéseiben illetékes döntéshozók, felelősek a tervezés, projektfejlesztés és a projektkiválasztás során 

a szakpolitikai szempontok érvényesítéséért) egyeztetett javaslatot tesz a program tartalmára és 

módosítására, 

2. a szakpolitikai felelőssel együttműködve elkészíti a többéves nemzeti keretet és az éves fejlesztési 

keret tervezetét, és szükséges esetén javaslatot tesz azok módosítására, 

3. a szakpolitikai felelős bevonásával elkészíti az éves fejlesztési keret alapján a felhívást, amelynek 

során vizsgálja a felhívásnak a programhoz való illeszkedését, az európai uniós és nemzeti 

elszámolhatósági, továbbá költséghatékonysági adminisztratív terhek, szabályozási kötöttségek, 

végrehajtási költségek csökkentésére, szinergia biztosítására vonatkozó szempontokat, 

4. a szakpolitikai felelős bevonásával előkészíti a felhívás módosítását vagy visszavonását, ha a 

felhívás keretének forrásfelhasználása nem megfelelően halad, 

5. gondoskodik a felhívások monitoring rendszerbe történő rögzítéséről, 

6. a szakpolitikai felelősök számára információt biztosít a felhívások végrehajtásáról, a programok 

szakmai előrehaladásáról, különös tekintettel az indikátorok és szakpolitikai mutatók teljesülésére, 

7. elkészíti a nagyprojekt javaslatokat, 

8. döntést hoz a kiválasztott projektekről, megköti a támogatási szerződéseket, támogatási 

döntésével hatályba lépteti a támogatási okiratot; 

9. feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával, erről egyidejűleg 

tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, annak feladat- és hatáskörébe 

tartozó kérdésekben, 

10. kialakítja a program irányítási és kontroll rendszerét, melynek megfelelően elkészíti és 

aktualizálja - az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott 

szempontrendszer alapján - a program irányítási és kontrollrendszereinek leírását, melyet az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett az audit hatóság és az 

Európai Bizottság részére megküld, 

11. az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterrel egyetértésben javaslatot tesz a 

közreműködő szervezet kijelölésére az NFK részére,  

12. a pénzügyi eszközök indítását megalapozó ex ante elemzés alapján javaslatot tesz az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszternél a végrehajtó szervezet kijelölésére, 

13.  a Kormány döntését követően megköti a finanszírozási megállapodást a végrehajtó szervezettel, 

14. nyomon követi a programok pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel a 

mérföldkövek teljesítésére, amelyek eredményeit megküldi az európai uniós források felhasználásáért 

felelős miniszter és a szakpolitikai felelős részére, 

15. nyomon követi a programok és a támogatott projektek előrehaladását, a határidőre nem teljesítő 

projektek körét, e tevékenységének keretében projektfelügyeleti rendszert működtet, 

16. közreműködik az értékelési terv előkészítésében és a programot érintő értékelési 

tevékenységben, 

17. közreműködik a felelősségébe tartozó programmal összefüggő Horizontális Monitoring 

Bizottság tevékenységében és működteti a monitoring bizottságot, 

18. közreműködik az egységes kommunikációs stratégia kidolgozásában és módosításában; 



 

  155  

19. közreműködik az európai uniós források felhasználásához kötődő partnerségi egyeztetési 

folyamatok, valamint kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátásban, 

20. elkészíti a program éves és záró jelentését, 

21. felelős az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott csalás 

elleni politika végrehajtásáért, így közreműködik a csalás megelőzése, annak azonosítása, jelentése, 

valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek és az esetleges késedelmi kamatok visszafizettetése, 

szankcionálása tekintetében, melynek keretében: 

a) eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

által a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint, 

b) együttműködik a csalás kockázatelemzése módszertanának kidolgozásában, elvégzi az európai 

uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott módszertan szerinti csalás 

kockázatelemzését, alkalmazza a csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai 

rendszert,  

c) az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és bűnügyi jelzések 

megtételével egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, és 

az audit hatóságot, 

d) részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és 

korrupció elleni képzéseken,  

22. elkészíti a vezetői nyilatkozatot és éves összefoglalót, 

23. a területi szereplők által kezdeményezett integrált területi program módosítást jóváhagyja, 

amennyiben a módosítás nem érinti az integrált területi program  elfogadását rögzítő 

Kormányhatározatban foglaltakat, 

24. 2017. október 31-ig, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkben 

említett előrehaladási jelentés megállapításaival összhangban az Európai Bizottsággal egyetértésben  

amennyiben indokolt, javaslatot tesz a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak a források 

átcsoportosítására, 

25. biztosítja a kincstár részére a központosított számviteli nyilvántartás vezetéséhez szükséges 

bizonylatok (kivéve bankkivonatok) rendelkezésre bocsátását, az európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter által kiadott és a www.szechenyi2020.hu oldalon közzétett útmutató 

szerint, 

26. együttműködik más irányító hatóságokkal a programok közötti szinergiák biztosítása és az 

adminisztratív terhek minimalizálása érdekében, 

27. megteszi a szükséges intézkedéseket a hatáskörébe tartozó rendszerszintű szabálytalanságok 

megelőzése, illetve kezelése - beleértve az ismétlődés kockázatának csökkentésére irányuló 

intézkedéseket is - tekintetében. 

Magyarország a 2014-2020-as programozási időszak igazoló hatósági és audit hatósági feladatait 

ellátó intézmények kijelölése és a működési modellek meghatározása során alapoz a 2007-2013-as 

időszakban kialakított szervezeti modellre, működési mechanizmusokra és a meglévő humán 

kapacitásra.  

Mind a két szervezet független a koordinációs szervtől (a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének 

(8) bekezdése szerinti koordináló szervezet feladatait a Miniszterelnökség (ME) látja el a 2014-

2020-as időszakban) és az irányító hatóságoktól. Rendelkeznek mindazzal a szakmai 

tapasztalattal és humán erőforrás állománnyal, melyek alapján feladatukat magas színvonalon 

képesek ellátni. 
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Az igazoló hatósági feladatokat - hasonlóan a 2007-2013-as programozási ciklushoz - a Magyar 

Államkincstár fogja ellátni. A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzata az igazoló 

hatósági tevékenységet alapfeladatként határozza meg.  

Az igazoló hatóság feladatai: 

1. az Alapokból származó támogatások folyósítása érdekében összeállítja az operatív 

programokra vonatkozó átutalás igénylési dokumentációt, igazolja a költségnyilatkozatok számszaki 

pontosságának és megbízhatóságának, valamint a költségek alátámasztottságának ellenőrzésére 

irányuló eljárások európai uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelőségét, és benyújtja az 

igazolt átutalás igénylési dokumentációt az Európai Bizottság részére, 

2. a költségek megfelelőségének ellenőrzése érdekében tényfeltáró vizsgálatot és tényfeltáró 

látogatást végez a pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezeteknél, 

3. az irányító hatóság által az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter útján 

megküldött kifizetési ütemezések alapján összeállítja és benyújtja a tárgyévre és a következő évre 

vonatkozó kifizetési előrejelzéseket az Európai Bizottság részére az adott év január 31-ig, valamint 

július 31-ig, 

4. fogadja az Alapokból származó támogatásokat az Európai Bizottságtól, 

5. a monitoring és információs rendszerben vezeti az igazoló hatóság pénzügyi nyilvántartásait, 

ennek keretében nyilvántartja az Alapokból származó támogatás részben vagy egészben történő 

törlése következtében visszafizetendő, valamint visszavont összegeket, 

6. végrehajtja az adminisztratív hibák, valamint az operatív program megvalósítása során 

bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciókat, és elszámol 

az alapokból származó visszafizetett támogatásokról az Európai Bizottsággal, 

7. elkészíti az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 966/2012/EU, EURATOM rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 59. cikke (5) 

bekezdés a) pontjában említett beszámolókat és igazolja e beszámolók teljességét, pontosságát, 

hitelességét és megfelelőségét, 

8. biztosítja az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikk g) pontjában 

meghatározott számviteli nyilvántartási feladatok ellátását, amelynek keretében a támogatásokról a 

monitoring és információs rendszer alkalmazásával - központosított, valamennyi operatív programra 

teljes körűen kiterjedő, a számviteli törvény előírásai alapján, a kettős könyvvitel módszerével 

vezetett, eredményszemléletű számviteli nyilvántartásokat vezet, és összeállítja az éves beszámolót.  

9. A kincstár köteles a támogatások számviteli elszámolását szabályozó számviteli kézikönyvet a 

hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakkal elkészíteni, amelynek részei  

a. számviteli folyamatok eljárási rendje, 

b. számvitel politika, számlatükör, számlarend, 

c. bizonylati album. 

Az audit hatósági feladatokat Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el, mely 

szervezet 2007-2013-as időszak programjai végrehajtása során is audit hatóságként működött. 

Az audit hatóság az Európai Bizottság és az államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai, 

valamint a nemzetközileg elfogadott standardok alapján 

1. az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikk (2) bekezdésének és a 

223/2014/EU rendelet 35. cikk (2) bekezdésének megfelelően lefolytatja a kijelölési kritériumok 

teljesülésének értékelését, elkészíti az értékelésről szóló jelentést és véleményt, 
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2. elkészíti az audit stratégiát, 

3. elvégzi a rendszerellenőrzéseket, 

4. elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését, 

5. elvégzi az éves elszámolások vizsgálatát, 

6. ellenőrzést végez az Európai Bizottság felkérése esetén, 

7. nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az 

intézkedési tervek végrehajtását, 

8. teljesíti az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségeket, 

9. elkészíti a zárónyilatkozatot és az azt megalapozó jelentést, 

10. részt vesz az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 128. cikke szerinti 

egyeztetéseken, 

11. véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami 

választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában, 

gondoskodik az Európai Bizottság által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló 

ellenőrzések által felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges 

tárgyalások lefolytatásáról. 

A CPR 125. cikke szerinti feladatokat a Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program 

technikai segítségnyújtás prioritása.  
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12. melléklet: IKOP English version 


