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Operatív program 
(indikatív megnevezés) 

Forrás 
Szakmai tartalom 
meghatározásáért 

felelős tárca 

Irányító 
hatóság 

elhelyezése 

Forrás 
(Mrd Ft) 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP 
(GINOP) 

ERFA NGM NGM 2.397,5 

Versenyképes Közép-Magyarország OP 
(VEKOP) 

ERFA NGM NGM 143,74 

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) ERFA, ESZA NGM NGM 1.231,4 

Integrált Közlekedésfejlesztési OP 
(IKOP) 

ERFA, KA NFM NFM 1.032,8 

Környezet és Energetikai Hatékonysági 
OP (KEHOP) 

ERFA, KA NFM, VM NFM 997,3 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) ERFA, ESZA EMMI EMMI 809,9 

Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program (RSZTOP) 

ERFA, ESZA EMMI EMMI 34,24 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

KA ME ME - 

Vidékfejlesztési Program (VP) EMVA, ETHA ME,VM ME - 

Magyar Halgazdálkodási Operatív 
Program (MAHOP) 

- - - - 



Támogatás intenzitás 



GINOP 
 

Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs 

Operatív Program 

 



GINOP forrásallokációja 

GINOP prioritástengelyei Forrás (Mrd Ft) Százalékos megoszlás 

1. Kkv-k versenyképességének javítása 416,85 17% 

 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció 

444,69 19% 

 3. Infokommunikációs fejlesztések 119,84 5% 

 4. Energia 59,43 2% 

 5. Foglalkoztatás 453,59 19% 

 6. Versenyképes munkaerő 115,21 5% 

 7. Turizmus 95 4% 

 8. Pénzügyi eszközök 692,92 29% 

ÖSSZESEN: » 2 397,53 100% 



1. Kkv-k versenyképességének javítása 
(416,85 Mrd Ft) 

• Vállalkozói ismeretek elterjesztése (Versenyképes 
vállalkozói ismeretek terjesztése) 

• A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése  

 I. Modern üzleti infrastruktúra megteremtése 

 II. Kapacitásbővítés támogatása 

• Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése  

 I. Vállalkozások hálózatosodásának és piacra 
 jutásának  elősegítése 

 II. Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző 
 program 

 



2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 
(444,69 Mrd Ft) 

• K+l tevékenységek, beruházások, kapcsolatok támogatása 
 I. Vállalati K+l tevékenység intenzitásának ösztönzése 

 II. Stratégiai K+l együttműködések, 
 kezdeményezések, hálózatosodás támogatása 

 

• Kiválóságot szolgáló K+l kapacitások megteremtése (K+l 
infrastruktúra és kapacitás megerősítése a nemzetközi 
kiválóság érdekében) 



3. Infokommunikációs fejlesztések 
(119,84 Mrd Ft) 

• Versenyképes IKT szektor (Versenyképes IKT szektor 
fejlesztése) 

• Fejlett digitális gazdaság, informatizált folyamatok a KKV-
knál (Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása) 

• Digitális közösségi hozzáférés erősítése 

• Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés 
biztosítása (Újgenerációs szélessávú hálózatok és 
hozzáférés fejlesztése) 



4. Energia 
(59,43 Mrd Ft) 

 

• Energiahatékonyság és a megújuló energia használatának 
elősegítése 



5. Foglalkoztatás 
(453,59 Mrd Ft) 

• Álláskeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való 
hozzáférése (Álláskeresők és inaktívak 
foglalkoztathatóságának javítása) 

• Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja 
(Ifjúsági Garancia) 

• Munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodása 
(Alkalmazkodóképesség fejlesztése) 



6. Versenyképes munkaerő 
(115,21 Mrd Ft) 

• Egész életen át tartó tanulás (Az egész életen át tartó 
tanulás lehetőségeihez való hozzáférés javítása) 

• Oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci 
igényekhez való igazodásának javítása (Szakképzés és 
felnőttképzés fejlesztése) 



7. Turizmus 
(95,00 Mrd Ft) 

• Természeti és kulturális örökség megőrzése (A természeti 
és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése) 

– Attrakciók és szolgáltatások együttes, összehangolt, 
hálózatos szemléletű fejlesztése 

– Kiemelt jelentőségű kulturális és természeti örökség 
helyszínek 

– Gyógyhelyek  

– Területi és szezonális koncentráltság oldása 



8. Pénzügyi eszközök 
(692,92 Mrd Ft) 

• Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása a KFI, az 
IKT szektorban, az energetika területén 
(tőkekonstrukciók, hitelkonstrukciók) 

• Intelligens energiahasználat (Megújuló energia és 
energiahatékonyság támogatása) 

• Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása 
foglalkoztatási céllal 



KEHOP 
 

Környezeti és 
Energiahatékonysági 

Operatív Program 

 



KEHOP forrásallokációja 

KEHOP prioritástengelyei Forrás (Mrd Ft) Százalékos megoszlás 

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 257,341 28% 

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

327,764 33% 

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel 
kapcsolatos fejlesztések 

105,454 10% 

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi 
fejlesztések 

26,609 3% 

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló 
energia- források alkalmazása 

262,135 26% 

ÖSSZESEN: »997,303 100% 



1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 
(275,34 Mrd Ft) 

• A vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival 
kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése 

• Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 

• Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek 
javítása 

• A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség 
javítása 

• Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók 
építése 

• A személy- és vagyonbiztonság  növelése céljából a 
katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása 

 

 
 



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

(327,76 Mrd Ft) 

• Ivóvízminőség- javítás ivóvíz¬kezelési technológiák 
fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi 
rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek 
kombinációjával 

• Szennyvíz elvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos 
fejlesztések 

• Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében 
szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági 
elemekkel 

 



3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel 
kapcsolatos fejlesztések 

(105,45 Mrd Ft) 

• Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek 
fejlesztése 

• Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 
alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék 
vonatkozásában 

• Országos Környezeti Kármentesítési Program 

 

 

 



4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 
(26,61 Mrd Ft) 

 

• A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott 
ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés 

• A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

• A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú 
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai 
Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű 
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok 

• A hazai Natura 2000 területek egységes szemléletben, a helyi 
közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló 
mintaprojektek 

 



5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energia- 
források alkalmazása 

(262,14 Mrd Ft) 

• Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló 
energiaforrás alapú zöldáram-termelés elősegítése 

• Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló 
energiaforrások alkalmazásának kombinálásával) 

• Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, 
illetve megújuló alapra helyezése 

• Szemléletformálási programok 

 

 



EFOP 
 

Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív 

Program 

 



EFOP forrásallokációja 

EFOP prioritástengelyei Forrás (Mrd Ft) Százalékos megoszlás 

1. Együttműködő társadalom 268,774 33% 

2. Infrastrukturális beruházások a 
társadalmi együttműködés erősítése 
érdekében 

150,851 19% 

3. Gyarapodó tudástőke 250,101 31% 

4. Infrastrukturális beruházások a 
gyarapodó tudástőke  

129,642 16% 

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a 
társadalmi együttműködés erősítése 
érdekében, valamint társadalmi innováció 
és transznacionális 

10,597 1% 

ÖSSZESEN: »809,965 100% 



1. Együttműködő társadalom 
(268,77 Mrd Ft) 

• A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-
piaci eszközökben való részvételének és munkaerő piacon 
való megjelenésének elősegítése 

• A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a 
gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása 

• Társadalmi együttélés erősítése 

• Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó 
programok és szolgáltatások fejlesztése 

• Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex 
programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai 

 

 

 

 

 

 
 



• Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, 
periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése 

• Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 
folyamatok megtörése 

• Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő 
programok és szolgáltatások fejlesztése 

• A minőségi feladatellátást támogató eszközök és 
alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció 
megerősítése 

• Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó 
humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 

• Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló 
társadalmi gazdaság eszközeivel 
 

1. Együttműködő társadalom 
(268,77 Mrd Ft) 



2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében 

(150,85 Mrd Ft) 

• A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése 

• A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és 
szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények 
kiváltása, új kapacitások létesítése 

• Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

• Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a 
periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő 
infrastrukturális beruházások 

 

 



3. Gyarapodó tudástőke 
(250,1 Mrd Ft) 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a 
köznevelés hátrány-kompenzációs képességének 
növelése 

• A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása 

• A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása 
a nem formális és informális tanulási formákon 
keresztül 

 

 

 

 



3. Gyarapodó tudástőke 
(250,1 Mrd Ft) 

• A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és 
hozzáférhetőség ének együttes javítása 

• Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a 
felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó 
humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

• A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási 
rendszerben 

• Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó 
tanulás eszközeivel 

• A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és 
továbbképzése 

 
 

 

 



4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke 
érdekében 

(129,64 Mrd Ft) 

 

• A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló 
infrastrukturális fejlesztések 

• Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 

 

 



5. Pénzügyi eszközök 
(10,6 Mrd Ft) 

• Visszatérítendő támogatások nyújtása vállalkozások 
számára 

– konszolidációs segítségnyújtási program alkalmazása 

– vállalkozás indítását és fenntartását segítő program 

 

 



IKOP 
 

Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

 



IKOP forrásallokációja 

IKOP prioritástengelyei Forrás (Mrd Ft) 
Százalékos 
megoszlás 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség 
javítása 

267,568 26% 

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

390,301 38% 

3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, 
elővárosi vasúti elérhetőség javítása 

101,564 10% 

4. A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének 
javítása 

179,351 17% 

5. Pénzügyi eszközök 94,077 9% 

ÖSSZESEN: »1 032,861 100% 



IKOP prioritástengelyei 
(1 032,86 Mrd Ft) 

1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása (267,57 Mrd Ft) 
– Az országhatárok elérésnek javítása a magyarországi TEN-T 

úthálózaton 

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

(390,3 Mrd Ft) 

3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti 
elérhetőség javítása (101,56 Mrd Ft) 

– A Közép-Magyarország Régió városi-elővárosi közösségi közlekedési 
teljesítményének megőrzése 

– A vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény 
megőrzése 

 

 

 

 

 
 



IKOP prioritástengelyei 
(1 032,86 Mrd Ft) 

4. A TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása (179,35 Mrd Ft) 
– Megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása 

5. Pénzügyi eszközök (94,1 Mrd Ft) 

 



RSZTOP 
 

Rászoruló 
Személyeket 

Támogató Operatív 
Program 

 



RSZTOP forrásallokációja 

RSZTOP prioritástengelyei Forrás (Mrd Ft) 
Százalékos 
megoszlás 

1. Technikai segítségnyújtás 0,308 1% 
2. Élelmiszersegély biztosítása szegény 
gyermekes családok számára 

18,405 54% 

3. Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása 
szegény gyermekes családok számára 

2,016 6% 

4. Élelmiszersegély biztosítása közterületen 
élők számára 

3,995 11% 

5. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan 
rászoruló megváltozott munkaképességű 
valamint rendkívül alacsony jövedelmű 
időskorú személyek számára 

9,527 28% 

ÖSSZESEN: »34,251 100% 



Köszönjük 

megtisztelő 

figyelmüket! 

 

 


