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FAIR – a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása 

Háttéranyag 

 

1. A projekt adatai 

 

 Projekt megnevezése: A fejlesztéspolitika egységes informatikai 

támogatása Magyarországon  

 Operatív program neve: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

 Pályázat száma és neve: EKOP-1.2.12 -2011-2011-0001 

 Támogatás összege: 2 330 156 520 Ft 

 Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap - 86,61%  

         Magyar Állam - 13,39% 

 Kedvezményezett neve, a projekt-konzorcium vezetője:  

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

 A projekt-konzorcium tagja: 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

 A projekt befejezésének időpontja: 2013. december 31. 

 

 

 

2. A projekt előzményei  

 

A 2010. december 27-i 1314/2010. Kormányhatározat nevesítette „A 

fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon” c. projektet 

nagyságrendileg 2,3 milliárd Ft támogatással. A projekt megvalósítására a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 2011. október 7-én kiadta az EKOP-1.2.12. számú tervezési 

felhívást és útmutatót, amelyre a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

(KIFÜ) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ) 

konzorciumban pályázatot nyújtott be. A pályázat elbírálását követően a VÁTI 

(jogutódja a MAG Zrt.) és a KIFÜ között 2012. április 16-án létrejött a projekt 

finanszírozását biztosító támogatási szerződés. 
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3. A FAIR projektben megvalósuló rendszerek 

A projekt során az alábbi, a hazai és uniós pályázatokat elkülönülten kezelő 

monitoring és információs rendszerek fejlesztésére kerül sor. 

 A fejlesztés központi eleme a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és 

Információs Rendszer (FAIR) lesz, mely az uniós és hazai fejlesztési 

források egységes tervezését, a felhasználás nyomon követését, az 

eredményesség, a fejlesztési programok hatásainak mérését támogató 

központi monitoring és kontrolling funkciót látja majd el. 

 

 A fejlesztés második eleme a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hazai 

fejlesztési forrásait kezelő korszerű és komplex pályázatkezelő alkalmazás, a 

Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer (NPR) lesz, mely lehetővé teszi a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott fejlesztési források koordinált, 

meghatározott fejlesztési stratégiai célok mentén történő felhasználását, 

valamint az NFM támogatásközvetítői tevékenységének teljes körű 

támogatását. 
 

A FAIR támogatási rendszere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátortervezés 

Kötelező és egységesen 

alkalmazandó, ill. program 
specifikus indikátorok 

tervezése célrendszerekhez 

Szervezetek tervezése 
Tervezést, szakmai 

irányítást, pályázatkezelést 
végző szervezetek nyilvántartása 

Célrendszer tervezés 

Több, időben egymásra következő vagy 

átfedésben lévő eltérő struktúrájú 
támogatáspolitikai program 
célrendszerének tervezése  

I.3 Fejlesztési program 
tervezése 

Több, időben egymásra következő 

vagy átfedésben lévő, eltérő 
struktúrájú fejlesztési program 

tervezése célrendszerekhez 

I.4 Tényleges forrás tervezése 

Költségvetésben szereplő – ún. 

tényleges forrás (hazai, uniós, 

egyéb) tervezése fejlesztési 

programokhoz 
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3.1. A FAIR projekt céljai 

A projekt céljai összhangban állnak az EKOP 2. magas prioritású célkitűzéseivel, 

amennyiben a FAIR megvalósulása fejleszti a közigazgatási szolgáltatások 

elérésének lehetőségét, hozzájárul a „Szolgáltató Állam” koncepciójának 

erősítéséhez, ezzel tovább javítja az állam tevékenységének megítélését az 

állampolgárok körében.   

A projekt során létrejövő rendszerek segítségével: 

 egységes szemléletű, összevont támogatáspolitikai tervezés és 

végrehajtás valósul meg a szabályozás alá eső uniós és hazai támogatási 

rendszerekben; 

 egységes informatikai rendszer lesz képes nyilvántartani a szabályozás 

alá eső uniós és hazai pályáztatási adatokat; 

 a hazai fejlesztéspolitikai pályáztatás ügyvitelét és monitorozását támogató, 

az elektronikus pályáztatásra (e-pályáztatás) alkalmas informatikai 

rendszer jön létre. 

 

3.2. Kapcsolódási lehetőségek 

 

A FAIR koncepció – tehát az NFM fejezeteibe tartozó fejlesztési célú források 

nyomon követhetőségének - megvalósításához interfészekkel kell összekötni a FAIR 

központi rendszert a pályázatkezelő rendszerekkel, valamint a pályázót és a 

pályázatot ellenőrző közhiteles adatokat nyilvántartó rendszerekkel. Az interfészek 

közül az úgynevezett FAIR egységes interfész a központi FAIR rendszer és a 

további rendszerek (Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer, EMIR, illetve egyéb hazai 

rendszerek) közötti kapcsolatot teremti meg, míg a külső kapcsolatok 

interfészei az egyéb külső rendszerek specifikáció szerint valósulnak meg. A 

létrejövő adatkapcsolatok segítségével elektronizálható és automatizálható lesz az 

adatszolgáltatások és az ellenőrzések jelentős része is. Ezeket az adatokat a 

pályázók jelenleg a pályázati eljárás során – a pályázati dokumentáció részeként, 

más okiratokkal együtt – szolgáltatják, amiket a külső rendszerek segítségével 

ellenőrizni kell. 
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3.3. FAIR: egységes és egyszerűbb 

A projekt megvalósulása mind a támogatói oldalt (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a szaktárcák), mind a kedvezményezettek 

(pályázók, nyilvánosság) munkáját egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi majd. A hazai 

pályázatok jelentős részének elektronikus benyújtásának biztosításával csökken a 

pályázat elkészítéséhez és feldolgozásához szükséges idő- és erőforrásigény mind a 

pályázói, mind a pályázatkezelői oldalon. Az állampolgárok, pályázó szervezetek 

számára a projektek előkészítési és tervezési fázisaiban is lehetővé válik az 

elektronikus ügyintézés, illetve az egyes pályázatok, szerződések státuszának 

online nyomon követése, amely egyrészt a jelenlegi közszolgáltatás minőségének 

jelentős javulását eredményezi, másrészt a korábbiaknál szélesebb kör számára 

teheti elérhetővé a fejlesztési célú forrásokat. A teljes pályázatkezelési folyamat 

magas szintű támogatása révén az egyes pályázatok feldolgozási ideje jelentős 

mértékben felgyorsul, a teljes folyamat átfutási ideje csökken. 

 

3.4. FAIR: előnyök a pályázati rendszeren kívül is  

A pályázási folyamat adminisztratív egyszerűsödésével a beadott pályázatok száma 

várhatóan jelentős mértékben növekedni fog, ami közvetve indukálja majd a 

gazdasági növekedés gyorsulását és a foglalkoztatottság javulását is. 
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A rendszert az egységes szabályozással érintett, pályázatkezelésben részt vevő, az 

egész ország területét átszövő szervezetek is használni fogják, amely szervezetek 

pályázatkezelési gyakorlata, annak egységes informatikai támogatása révén 

egységessé válik, ezáltal az adott területen élőknek nyújtott szolgáltatás 

minőségében fennálló különbségek is csökkennek. Mindezek hozzájárulnak az 

országon belüli társadalmi-gazdasági különbségek csökkentéséhez. 

 

4. Az egységes támogatáspolitika és információs rendszer alkalmazásával 

elérhető eredmények általános összefoglalása 

 

Szereplő Eredmények 

Kormányzat, 

gazdaság-

politika 

Megalapozott és összehangolt támogatáspolitikai döntések az uniós és hazai források 

összesített tervezési és végrehajtási adatai alapján. 

Lehetővé válik a célok összehangolt kijelölése, a pénzügyi források összehangolt tervezése, a 

célokhoz, tervekhez képest az eredmények, végrehajtás mérése. 

A források célba juttatása koncentráltabb, hatékonyabb, ellenőrzöttebb, átláthatóbb formában 

valósulhat meg. 

Gyorsítás IT támogatással: a teljes ügyvitelt támogató információs rendszer alkalmazásával, 

az adminisztratív feladatok automatizálásával gyorsul a pályáztatás teljes folyamata (pl. 

normatív pályáztatásnál automatikus értékelés, a pályázók automatikus értesítése). Ezen 

funkciók segítségével az intézményrendszer az automatizálható munka kézi elvégzése helyett 

érdemi feladatot láthat el. 

Elektronikus pályáztatás bevezetése az NFM hazai pályázati rendszerében, ami által csökken 

a pályázat elkészítéséhez és feldolgozásához szükséges idő- és erőforrásigény mind a 

pályázói, mind a pályázatkezelői oldalon. Az elektronikus ügyintézés, illetve az egyes 

pályázatok, szerződések státuszának webes nyomon követése egyrészt a jelenlegi 

közszolgáltatás minőségének jelentős javulását eredményezi, másrészt a korábbiaknál 

szélesebb kör számára teheti elérhetővé a fejlesztési célú forrásokat. 

A pályáztatásban közreműködő lebonyolító és kezelő szervezetek finanszírozása az 

információs rendszer adatain alapuló konkrét teljesítményhez kötött (pl. végrehajtott pályázat 

értékelések száma, határidők betartása). A jogszabályokban előírt határidők betartásának és 

a végrehajtás szabályosságának ellenőrzése lényegesen egyszerűsödik. 
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Szereplő Eredmények 

Költségtakarékos IT beszerzés: az NFM hazai pályáztatásának támogatására egy hosszú 

távon használatban lévő, korszerű technológián alapuló, egységes, minden folyamatra 

kiterjedő információs rendszer jön létre, amelynek bevezetése és üzemeltetése kevesebb 

állami forrást igényel, mint több IT rendszer esetleges egyidejű alkalmazása (elkerülhetőek a 

későbbi párhuzamos fejlesztések). 

Az egységes IT támogatás, illetve az elektronikus pályáztatás koncepciójának lehető 

legszélesebb körben történő megvalósulása esetén jelentős költségcsökkenés érhető el a 

fejlesztéspolitika végrehajtásban. 

A pályázási folyamat adminisztratív egyszerűsödésével és gyorsulásával várhatóan a beadott 

pályázatok száma növekedni fog, amely – ha áttételesen is, de – indukálhatja a gazdasági 

növekedés gyorsulását és a foglalkoztatottság javulását is. 

NFM, 

pályázat-

kezelő 

szervezetek 

Egységes, elektronikus adatkapcsolatok az államigazgatás egyéb szerveivel: NAV köztartozás 

vizsgálat (APEH, VPOP), hiteles ügyféladatok (OCCR cégnyilvántartás, MÁK önkormányzati 

adatok). 

Költségcsökkentés az intézményrendszer számára a kiváltható manuális munka 

eredményeként. 

Gyors, elektronikus kommunikáció, információcsere a pályázókkal, kedvezményezettekkel: 

automatikus értesítések, elektronikus egyeztetések, adatbekérések. 

Az információs rendszer alkalmazása gyorsít a napi ügyvitel és a monitoring területén: 

gyorsul a döntéshozatal, a kifizetés, az eredmények mérése. 

Hosszú távon a legjobb gyakorlatnak megfelelő egységes tervezés, végrehajtás, monitoring, 

értékelés bevezetése. 

Pályázók, 

kedvezmé-

nyezettek 

Egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb pályázás: egységes űrlapok, kevesebb igazolás, 

adminisztrációs terhek enyhítése. 

Egyablakos ügyintézés: a kitöltő programok támogatják a pályázók, illetve a 

kedvezményezettek által készítendő pályázati adatlap, szakmai beszámoló és pénzügyi 

elszámolás formailag hibátlan, tartalmilag teljes benyújtását és a beérkező dokumentumok 

adatainak egyszerű és gyors (automatikus) betöltését. 
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Szereplő Eredmények 

Az elektronikus, automatikus pályázó tájékoztatás és kommunikáció biztosítja, hogy az 

pályázó, kedvezményezett azonnal és egyszerűen kapjon tájékoztatást az őt érintő 

döntésekről, az általa elvégzendő feladatokról (pl. támogatási döntés, szükséges hiánypótlás, 

stb.). 

 

Gyorsul a döntéshozatal és a kifizetés, a támogatott projektek megvalósítása gyorsabb, 

gördülékenyebb. 

Közvélemény Transzparencia: az Internet segítségével nyomon követhetőek a támogatási döntések és a 

kifizetések adatai grafikus és numerikus megjelenítésben. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
A FAIR projekt kommunikációját a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. végzi. 
 

További információ: 
Joó Gábor marketing és kommunikációs menedzser 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

Email: joo.gabor@nisz.hu 
Telefon: 06-30-258-6056 

 


