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VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 
azonosítószámú, Ifjúsági Garancia a 
Közép-magyarországi régióban 
elnevezésű kiemelt projekt fővárosi 
részprojektje

"Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban" című projekt. Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok 
számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen konkrét 
lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.  A kormányhivatalok a célcsoportok 
sajátos szükségleteihez és a térség lehetőségeihez igazodó programot dolgoztak ki. 

291 572 500,00 2015.09.01 2019.10.31

VEKOP-8.1.1-15-2015-00001
VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító 
számú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű 
kiemelt projekt fővárosi részprojektje

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett VEKOP 8.1.1 "Út a munkaerőpiacra" című kiemelt 
projekt célja a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, 
nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása, valamint a 
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek 
munkát vállalni a versenyszférában. 

1 220 221 750,00 2015.12.01 2021.10.31

KEHOP-5.2.2/16-2016-00015 

"Épületenergetikai beruházások a Budapest Főváros Kormányhivatala 13 ingatlanában"
Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU irányelv) előírja az 
uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végső energia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-
megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-ét megelőző három év átlagában. Az irányelv 5. cikke kötelezettségként határozza 
meg a tagállamok részére, hogy a központi kormányzat tulajdonában és használatában lévő fűtött és/vagy hűtött épületek összes 
alapterületének évente legalább 3%-át fel kell újítani (úgy, hogy az előírt minimumkövetelményeknek megfeleljen). Ennek érdekében 
Budapest Főváros Kormányhivatala a tulajdonában álló 13 db épület energetikai felújítására, fejlesztésére sikeres  pályázatot nyújtott 
be, amelynek végrehajtása  ütemterv szerint folyik.

1 440 000 000,00 2016.11.22 2019.12.31

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése
A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése. A projekt 
keretében meghatározásra kerül az elektronikus útra terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése is, amelyek kiszolgálására a 
rendszer alkalmas. Ezen folyamattámogató funkcionalitásra építve kialakíthatók olyan komplex igazgatási folyamatok, amelyek 
egyértelműen az elektronikus közigazgatás felé mutatnak, ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá és a papír alapú működés kivezetésével 
költséghatékonyabbá teszik az ügyintézést. A fentieken túl l – az elektronikus közigazgatási célokra figyelemmel – tovább javítható az 
ügyintézés gyorsasága és a papíralapú működés kivezetése, továbbá a polgárok magas színvonalú és költséghatékony 
tájékoztatása.

10 021 056 328,00 2016.06.01 2019.09.30

KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 
(EMTR) 

(EMTR) "Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések" projekt a nevéből fakadóan informatikai 
rendszerek fejlesztését szolgálja. A projektben, egyebek mellett, közvetlen módon  jön létre: Országosan mintegy 39 db VPN hálózat 
(kormányhivatali szervezetek 20 megyei saját hálózata + 19 szakigazgatási VPN) megújítása, integrálása, konszolidálása; 1108 
helyszínen (azon végpontokon, ahol legalább KH/OKMÁNY/KIÜSZI/Szakigazgatási VPN-ek valamelyike legalább jelen van) CE 
eszköz modernizálás megvalósítása azonos biztonsági szinten; Önálló ügysegédek (1422 ügysegéd cím) és intézményi dolgozók 
távmunkájához mobil elérés biztosítása RAS megoldással.  

3 183 214 740,00 2017.07.01 2019.12.31

EMPIR 18LPT03 MetForTC

Az EMPIR kutatás-fejlesztési program keretében pályázatot nyert, amely előkészítésében a BFKH hőmérsékletmérések szakterülete 
is részt vett. A projekt 2019. június 1-el indult és célja új típusú hőelemek és ehhez kapcsolódva új mérési módszerek kidolgozása. A 
Grant Agreement az EURAMET (Európai Metrológiai Szövetség) és a projekt koordinátor közötti megállapodás, mely tartalmazza a 
felek jogait és kötelezettségeit, a pénzügyi, a riportolási, az adminisztrációs szabályokat, a létrejött eredmények hasznosításának és a 
kommunikációnak módját.

23 898 880,00 2019.06.01 2022.05.31

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejleszté sek
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Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejleszté sek

EMPIR 15SIB07 PhotoLed
A PhotoLed projekt célja SSL termékeken alapuló új fotometria kialakítása, valamint
Új típusú LED etalonfényforrások kifejlesztése, új típusú fotométerek kifejlesztése. Mindezen célok nemzetközi konzorciumban való 
együttműködés keretében valósulnak meg.

10 355 575,00 2016.09.01 2019.08.31

EMPIR 16 ENV 10 Metro Radon
A Metro Radon projekt célja a "Radon monitoring metrológia", ehhez kapcsolódóan a Radon mérések európai egységesítése, területi 
radon kockázatelemzése, új etalon fejlesztése és onnan való leszármaztatás biztosítása.Mindezen célok nemzetközi konzorciumban 
való együttműködés keretében valósulnak meg.

59 593 401,00 2017.06.01 2020.05.31

EMPIR 17 FUN09 UnipHied
Az UnipHied projekt célja a PH mérési módszerek és berendezések fejlesztése és validálása. BFKH feladata mérés különböző etanol 
koncentrációjú oldatok PH-jának mérése.A konvencionális és az abszolút PH skála összehasonlítása. Mindezen célok nemzetközi 
konzorciumban való együttműködés keretében valósulnak meg.

31 034 159,10 2018.05.01 2021.04.30

Projektösszesítő 2019.09.30


