
 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

EFOP-4.1.5-16 

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás mértéke: 100% 

 Támogatás összege: 50-500 millió Ft.  

Rendelkezésre álló keret: 16,24 milliárd Ft. 

A pályázatok benyújtása 2017. január 24-től 2017. március 31-ig lehetséges 

 

2. Pályázók köre: 

Az alábbi fenntartó szervezetek: 

 Bevett egyház – GFO 551 

 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552 

 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 

555 

 Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559 

 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525 

 Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351 

 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371 

 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372 

 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373 

 Közalapítvány - GFO 561 

 Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563 

 Egyéb alapítvány - GFO 569 

 Egyesülés – GFO 591 

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599 

 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572 

 Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573 

 Egyéb egyesület – GFO 529 

 

Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló 

létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 

1. A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó 

építési tevékenységek (például: funkció nélküli épületek/épületrészek 

oktatási célnak megfelelő átalakítása, korszerűsítés, bővítés, átalakítás, 

rekonstrukció, modernizáció, többfunkcióssá tétel, műszaki színvonal 

emelése, fizikai állag javítása, képzésre alkalmas terek kialakítása) 

 



 

2. A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének 

biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések 

- kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása 

- a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint 

közösségi terek kialakítása, felújítása. 

 

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

1. Integráltan oktatható fogyatékkal élő tanulók számára biztosítandó 

speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

 

2. Az intézmények udvarának (iskolaudvarának) akadálymentes felújítása, 

balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a 

nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, 

kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- 

növelés) 

 

3. Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának 

biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése 

 

4. Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, 

szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, 

foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. iskolaudvar, 

klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és 

kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének 

fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása 

 

5. Étterem-konyhaegység (Melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális 

beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések. 

 

Műszaki elvárások: 

 

 A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési 

tevékenységekkel érintett, valamint a mindennapos testneveléshez 

szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes bruttó alapterülete 

minimum 277 m2. 

 

 Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító 

fejlesztés az alábbi feltételekkel támogatható: 

 

1. nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és 

2. a támogatást igénylő nem rendelkezik a 

feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és 

funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy 

egyéb jogcímen használt épülettel. 

 

 

 

 



 

4. Speciális elvárások 
 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott 

beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) nem éri el a 0,00 %-ot, 

vagy meghaladja a 15,00%-ot. 

 Megvalósíthatósági tanulmány keretében kell kidolgozni a fejlesztéssel 

érintett intézmények kiválasztásának módszertanát, a kiválasztás 

módszertani alátámasztását.  

 Ingatlan vásárlás a projekt keretében nem lehetséges.  

 A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének 

biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések (tornaterem, 

sportudvar stb. kialakítása) csak a köznevelési intézmény 

tanulólétszámának megfelelően támogathatóak, összhangban az 

MSZ 24203 szabvánnyal. 
 A projekt keretében tanuszoda és kiszolgáló létesítményeinek építése 

nem támogatható! 

 Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai 

Kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a főzőkonyhán 

előállított adagszám legalább 51%-a közoktatási feladatellátáshoz 

kapcsolódik. 

 Azbesztmentesítés: 

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, 

úgy a projektgazdáknak a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről 

gondoskodnia szükséges. 

 Energetikai korszerűsítés 

A projekttel érintett közhasználatú építményen végrehajtott 

infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása 

során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 

szempontjait (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb 

épületszerkezetek hőszigetelése). 

 

 

 

Elérhetőségeink:  

Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 70/778-0651 

 

 

Szabó István 

Projektmenedzser  

Tempo-Consulting Kft. 

 


