
 

Élhető települések VMOP-1.2.1-21 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: visszatérítendő  

 Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

minimum és maximum összege a Felhívás területspecifikus mellékletében 

kerül szabályozásra. 

 Támogatási előleg: 100% 

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil 

szervezet, egyházi jogi személy nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,  

b) 50%-a kutatás fejlesztés esetén 

c) 100%-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy 

közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 

önkormányzat, kedvezményezett esetén, amennyiben  

- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az 

európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a 

kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  

-  megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot 

 

 A támogatási kérelem benyújtási határideje és módjának további részletei a 

felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

 

2. Pályázók köre: 

 helyi önkormányzatok (GFO 321)  

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57), 
 
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti 
kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában is van lehetőség. 
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi 
szervezet:  

 vízügyi igazgatási szervek (GFO ???)  

 közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági 
társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); 
(GFO 11, 57)  

 jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, Magyar 
Közút NZrt); (GFO 11,57) 

  központi költségvetési szervek és intézményeik (GFO 38) 
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az 
alábbi szervezetek kizárólag a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A 
nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014- 2020 programozási időszak 
3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 

 Megyei önkormányzat (GFO 321)  

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  



 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az 
állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül 
– 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen 
vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik. 

 
A D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenység esetében amennyiben a 
beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tervezett 
tevékenység megvalósítása – pl.: átkelési szakaszon közlekedésbiztonsági 
tevékenység –, úgy a projekt előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő 
Magyar Közút NZrt.-vel a támogatást igénylői kör meghatározása érdekében. 
 

A beruházás célja: A felhívás célja integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-

fejlesztéseket, melyek a VMOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, 

kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések 

általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés 

helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet 

kialakulásához. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra 

és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, az elérhetőség és települési klíma 

javítását. 

A kevésbé fejlett régiók településein. Kivéve a megyei Integrált Területi 

Programokban meghatározott azon városokat, amelyek a Fenntartható 

Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A települések fejlesztését célzó vízgazdálkodást, zöld infrastruktúra fejlesztést, 

önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztését, 

kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési 

beruházásokat, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez 

kapcsolódó fejlesztés, továbbá hulladéklerakó rekultivációt és barnamezős területek 

kármentesítését. 

 

A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 

 

 A tevékenységek kizárólag integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez 

(ITVT) illeszkedve támogathatók. Amennyiben a település nem rendelkezik ilyen 

dokumentummal, úgy annak készítése jelen felhívás keretében elszámolható, az illeszkedés 

igazolása legkésőbb az 1. mérföldkő benyújtásáig szükséges.  

Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiához (ITS) való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.  

 

I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az 

integráltcsapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen 

tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.  

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, 

víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a 

vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők integrált csapadék-

vízgazdálkodási szemlélettel történő felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a 

szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is), valamint az ehhez 



 
elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó közmű kiépítések (pl. villamos energia 

biztosítása a gépészethez). Szükséges és indokolt teljesítményű megújuló 

energiaforrások használata támogatható (pl. napelem telepítése a gépészeti 

berendezésekhez).  

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, 

fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető 

hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és 

helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz 

elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, 

indokolt esetben vápás vízelvezető út építése3. Belterület védelme érdekében a 

befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.  

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek 

kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a 

kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, 

ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd 

burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített 

árkok).  

d) Belterület védelme érdekében a befogadón szükséges és indokolt fejlesztések, a 

projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-os mértékéig. 

 

II. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és 

vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója  

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, 

csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő 

csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a 

szükséges létesítmények kiépítése.  

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő 

burkolat alkalmazása, beszivárogtató, beszivárogtató kavicsdrén és szűrőmező 

létesítmények, biológiai visszatartás, felszín alatti tározó építése.  

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó felszíni és felszín alatti tározó kialakítása, 

rekonstrukciója.  

d) Települési zöldfelületek, parkok, szabadidős területek funkcióbővítése a vizek 

helyben tartását szolgáló természetközeli, ideiglenes elöntési területek biztosítása az 

integrált vízgazdálkodást és a település klímaalkalmazkodását elősegítő természetes 

megoldások alkalmazásával, a kapcsolódó indokolt gépészeti és közmű ellátás 

kialakítással. (Pl. zöldfelületek süllyesztése, töltés építéssel árvíz esetén ideiglenes 

tározó funkció kialakításra, víz be- és levezetést biztosító műszaki megoldások 

kialakításával, amelyhez a szükséges és indokolt teljesítményű megújuló 

energiaforrások használata is támogatható). Az összegyűjtött csapadékvízek 

települési zöldfelületek öntözésére történő hasznosításához szükséges infrastruktúra 

kialakítása.  

 

III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli 

megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a 

belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 

a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy 

töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, patakmeder visszaállítása 

természetes állapotba, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, 

hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.  

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi 

csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése 



 
méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések 

építése, felújítása.  

 

IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 

fejlesztése, rekonstrukciója  

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú 

szakaszok megerősítése.  

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.  

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az 

indokolt.  

 

V. Szemléletformálás, tájékoztatás A települési klímaalkamazkodást elősegítő integrált 

vízgazdálkodási beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.  

 

B) Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése  

 

Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek 

támogathatók. Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához (ITS) való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. 

mérföldkőig.  

 

I. Önkormányzati tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, 

kialakítása, építése  

a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás 

értékének növelése (akár zöldfelület csökkenés esetén is), a zöldfelület 

növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák 

eltávolítása, valamint ápolási munkák;  

b) talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófúvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok 

telepítése, figyelembe véve az éghajlatváltozás várható hatásait 

c) városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok, 

cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése, a klímaadaptáció érdekében;  

d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, 

kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.);  

e) városi aktív közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi 

kert, iskolakert stb.);  

f) a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő 

hasznosítására alkalmas infrastruktúra;  

g) zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;  

h) a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények 

(esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó 

építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények);  

i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe 

illő, minőségi utcabútorok elhelyezése);  

 

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 

fejlesztések  

 

Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek 

támogathatók. Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához (ITS) való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. 

mérföldkőig.  



 
 

I. Gazdaságélénkítő tevékenységek  

a) önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő építmények 

korszerűsítése, átalakítása, bővítése, hasznosítása, indokolt esetben új építése 

gazdaságélénkítési céllal:  

a1) kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek, építmények, valamint vendéglátó 

egységek és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

a2) profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény, a létesítmény 

működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény kialakítása és az alapműködéshez 

szükséges tárgyi eszközbeszerzés (kiszolgáló építmények kialakítása 

vonatkozásában megengedett az új építés is),  

a3) profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont kialakítása 

és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

a4) díjfizetés ellenében használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, 

korszerűsítése.  

b) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra fejlesztése, kialakítása (A 

közszolgáltatás és nonprofit módon üzemeltetett szolgáltatás közösségi célú 

funkciónak számít és nem tekinthető gazdaságélénkítésnek.)  

 

II. Közösségi célú tevékenységek  

a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő terek, közterületek burkolatának 

felújítása, rekonstrukciója, építése Beleértve a meglévő építmények, burkolatok 

bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és 

térburkolatok építését, közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok 

elhelyezését, növényzet telepítést, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását.  

b) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, 

bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:  

b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény 

működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges 

tárgyi eszközbeszerzés,  

b2) kulturális tevékenységet magában foglaló épület korszerűsítése, átalakítása, 

bővítése és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés 

nem támogatott);  

b3) szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése, valamint az 

alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 

b4) nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi 

eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,  

b5) ingyenesen használható nyilvános mosdó, pelenkázó építése, korszerűsítése. 

c) ingyenesen használható parkolási infrastruktúra kialakítása;  

 

III. IKT és okos település fejlesztések  

a) hálózatba szervezett okos közösségi pontok kialakítása a kistelepülési központokban a 

településen élők digitális felzárkózását elősegítve,  

b) a településüzemeltetést támogató valós idejű települési monitoring rendszerek, 

okoshálózatok (smartgrid) kialakítása,  

c) 20 000 fő feletti városokban parkolással kapcsolatos smart city fejlesztések,  

d) okos közterület fejlesztések,  

e) közösségi gazdaság (sharedeconomy) fejlesztések települési infrastruktúrájának 

megteremtése,  

f) önkormányzatok felkészítését, az okos település fejlesztések átgondolt, megalapozott, a 

helyi igényeknek megfelelő megvalósítása érdekében az okos város termékek és 



 
fejlesztések minőségbiztosításának és kapcsolódó projektmenedzsmentjének támogatása 

(Okos Város Piactér infokommunikációs platform), valamint Okos Település Módszertan 

vagy Okos Város Módszertan kidolgozása.  

 

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:  

 

Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenység esetében kötelező a kerékpáros 

közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány 

megvalósítása.  

 

I. Kerékpárosbarát fejlesztések  

Minden település esetében: kizárólag a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervhez (KHT) – és 

amennyiben rendelkezésre áll, megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervhez (MKFT) – 

illeszkedő fejlesztések támogathatók. Ehhez kapcsolódóan támogatható a projekt keretében 

KHT készítése, illetve meglévő KHT felülvizsgálata, aktualizálása. KHT készítésének 

költsége csak egy projektben számolható el. Több támogatási kérelem benyújtása esetén a 

meglévő KHT felülvizsgálatának, aktualizálásának költsége szintén csak az egyik projektben 

számolható el. A KHT felülvizsgálata, aktualizálása során szükséges vizsgálni és bemutatni 

a KHT-ban az adott megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervhez való illeszkedést. Az MKFT 

rendelkezésre állásával kapcsolatban a támogatást igénylőnek egyeztetnie szükséges az 

érintett megyei önkormányzattal.  

a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá 

alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.  

b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása:  

b1) településeket összekötő útvonallal,  

b2) településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között; 

b3) országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége 

(pl.: településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasz) mentén;  

b4) a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete 

között.  

 

II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:  

a) Forgalomcsillapítás: a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb 

városi, települési környezet megteremtése érdekében. Például: - építések, 

átépítések, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, zöldterület-fejlesztés, 

forgalmi rend átalakítása stb.; - intelligens fenntartható városi, települési közlekedést 

elősegítő informatikai, forgalomirányítási rendszerek fejlesztése, kialakítása; - 

települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése, 

fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti 

területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a 

csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, 

kialakítása); - alternatív, elkerülő útvonalak létesítése. 

b) Közlekedésbiztonsági beruházás, például: - gyalogátkelőhelyek és kerékpáros 

átvezetések kialakítása, kivilágítása, fejlesztése; - csomópontok forgalomlassító és 

csillapító átépítése, fejlesztése, kialakítása; - települési kapuk kiépítése; - 

közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása egyéb eszközökkel, forgalmi 

sávok újraosztása, szűkítése stb. 

c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése: a fogyatékossággal élők 

vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitásának, 

foglalkoztatottságának a segítése érdekében. Például: közösségi vagy egyéni 

közlekedésben, a mozgáskorlátozott vagy problémás közlekedésű csoportok 



 
munkába jutásához és mindennapi közlekedéshez használt infrastruktúra 

akadálymentes ki- és átalakítása.  

d) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése.  

 

 

III. Közúti közösségi közlekedés  

a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése: 

 a1) Autóbusz-állomások, közúti közösségi közlekedési decentrumok és kapcsolódó 

kiszolgáló létesítmények építése, bővítése, fejlesztése, felújítása. 

 a2) Közúti közösségi közlekedés részére elkülönített, vagy közös kerékpáros és 

közösségi közlekedés számára egyaránt használható buszsávok kialakítása.  

a3) Az autóbusz-közlekedés alap-infrastrukturális feltételeinek a fejlesztése 

buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók 

kialakításával, felújításával, fejlesztésével, fizikai állapotának javításával, melyhez az 

utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz megálló, peron felújítása, 

kiépítése, továbbá a szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítése is 

kapcsolódhat.  

a4) A közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó intermodális kapcsolatok, 

decentrumok, átszállási pontok fejlesztése, az utazási láncok egyes elemeinek a 

kiépítése. Pl.: B+R, K+R parkolók, tárolók, rekeszek kiépítésével, kihelyezésével, 

P+R parkolók létesítésével, közúti közösségi közlekedési szolgáltatás esetében is 

funkcióval rendelkező – adott esetben a kötöttpályás közösségi közlekedéssel közös 

– infrastrukturális elemek felújítása, korszerűsítése, kiépítése (pl.: közös megállók, 

utaskiszolgáló, utasváró területek, meglévő kerékpárparkolók kapacitásbővítése stb. 

elemek esetében). Az intermodális fejlesztés kizárólag a közforgalmú, 

közszolgáltatás nyújtásához szükséges infrastrukturális és IKT elemek fejlesztésére 

terjedhet ki. 

b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése: 

b1) Az autóbusz közlekedéshez kapcsolódó forgalomirányítási központok, 

rendszerek, a közösségi közlekedés előnyben részesítését segítő forgalomtechnikai 

eszközök fejlesztése, kiépítése. Autóbusz közlekedéshez kapcsolódó informatikai 

rendszerek és kapcsolódó infrastruktúrájának a fejlesztése. Jelzőlámpás előnyben 

részesítés kialakítása, az ehhez szükséges eszközök és infrastruktúra kialakítása, 

beszerzése.  

b2) Autóbusz közlekedéshez kapcsolódóan valós idejű adatokon alapuló 

utastájékoztató rendszer kialakítása, fejlesztése. Az utastájékoztatási rendszer 

részben a kötöttpályás és a vízi úti közösségi közlekedés utastájékoztatását is 

elláthatja. A nem elektronikus megállóhelyi utastájékoztató táblák kihelyezése a 

forgalmi pálya építési beruházásaihoz kapcsolódóan támogatható.  

b3) Helyi közösségi közlekedés interoperábilis elektronikus jegyrendszerének a 

kialakítása, fejlesztése, és országos rendszerbe történő illesztése. 

 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés  

 

I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése  

a) rekultivációs terv alapján a bezárt hulladéklerakók környezeti veszélyességének 

csökkentése; hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, hulladéklerakó lezárása, új 

területhasználat előkészítése, tájba illesztése;  

b) környezetvédelmi hatóság előírása esetén a szükséges monitoringrendszer kiépítése. 

 

II. Illegális hulladéklerakók felszámolása 



 
a) Közterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, hulladék elszállítása, 

ártalmatlanítása, terület helyreállítása 

 

III. Többségi önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése  

a) barnamezős területek építményeinek, műtárgyak bontása, bontott anyagok elszállítása, 

kezelése, ártalmatlanítása;  

b) barnamezős területek új területhasználatának előkészítése (előközművesítés nélkül);  

c) szennyezett talaj kármentesítése, szennyezett anyagok elszállítása, ártalmatlanítása;  

d) környezetvédelmi hatóság előírása esetén a szükséges monitoringrendszer kiépítése. 

 

IV. Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos 

gazdasági elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába) 

Stratégiák elkészítése, felülvizsgálata, integrálása. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

I. Kötelezően megvalósítandó 

1) Projekt arányos akadálymentesítés, amennyiben releváns 
2) Azbesztmentesítés, amennyiben releváns 
3) Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése 
szempontok érvényesítése, amennyiben releváns. 
4) Szemléletformáló a A) és D) főtevékenységekhez kapcsolódóan. 
5) Nyilvánosság biztosítása 
6) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés, amennyiben 
releváns 

 

II. Választható tevékenységek 

 
Elektromos járművek használatához szükséges töltőberendezés kiépítése a beruházás 
környezetében, amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul 
meg, vagy a települési töltőinfrastruktúra kiépítése azt indokolja, 
 
I. Az A) főtevékenységekhez kapcsolódóan:  

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a 

magas talajvízállású, vagy karsztvíz fakadóvizes területeken.  

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült 

közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület beruházás előttivel azonos típusú 

burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben 

lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.  

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése).  

d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben. 

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az 

előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok 

kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).  

f) Keresztező műtárgyak kiváltása, kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, 

amennyiben indokolt.  

 

II. A B) főtevékenységekhez kapcsolódóan:  

a) Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter készítése  

b) A zöldterület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét képező 

műtárgyak, tájés kertépítészeti alkotások megőrző, helyreállító rekonstrukciója.  

c) Komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására; 

szelektív hulladékgyűjtés elősegítése.  



 
d) Szükséges építmények és műtárgyak bontása, növényirtás, hulladék elszállítás.  

 

III. A C) komponens tevékenységeihez kapcsolódóan:  

a) Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, telepítése.  

b) Közterületi wi-fi hálózat kialakítása.  

c) Önkormányzati és állami tulajdonú belterületi közutak estében, amennyiben ahhoz 

fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik (pl.: kerékpáros vagy közösségi közlekedés): 

c1) utak burkolatának és alépítményeinek építése, felújítása, fejlesztése,  

c2) útburkolatának szélesítése, korszerűsítése,  

c3) csomópontok kialakítása, fejlesztése,  

c4) balesetveszélyes útszakaszok ívkorrekciója. A Projekt adatlapon vagy PET-ben 

szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik más önállóan támogatható tevékenységhez. 

Pontszerű belterületi útfejlesztés nem támogatható. A projekt elszámolható összköltségének 

legfeljebb 30%-a számolható el erre a tevékenységre.  

 

IV. A D) főtevékenységhez kapcsolódóan:  

a) Önkormányzati és/vagy állami közutak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, 

amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható közlekedést szolgáló cél, 

különösen kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg 

b) Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése: - az útügyi műszaki előírásnak 

megfelelő korszerűsítés (pl.: szélesítés) érdekében, vagy - létesítményváltás (pl.: 

egyoldali, kétirányú létesítmény kétoldali, egyirányú létesítménnyé fejlesztése stb.) 

esetén; vagy - ha az érintett szakasz burkolatminősége vagy típusa a 

közlekedésbiztonságot veszélyezteti. 

 c) Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók 

építése, beszerzése, elhelyezése, útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő 

kerékpártámaszok műszaki előírásnak megfelelőre cserélése. Kerékpártámaszokat, 

parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. B+R 

rendszerek kialakításával szükség szerint térfigyelőrendszer is telepíthető.  

d) Járda kiépítése, felújítása lakott területen belül:  

d1) gyalogos és kerékpáros felületek elválasztása; vagy  

d2) a közlekedésbiztonság javítása; vagy  

d3) az akadálymentesítés megvalósítása; vagy  

d4) a már kiépült kerékpárutak mellett hiányzó járda szakaszok pótlása érdekében.  

e) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros 

forgalom számlálása érdekében (forgalomcsillapítás megvalósítása esetén az átmenő 

forgalom mértékének csökkenésének igazolásához kötelező legalább a jellemző 

helye(ke)n telepíteni, egyéb tevékenységeknél választható a telepítése).  

f) Csomópontok, átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, 

kerékpáros, közösségi) közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, 

előnyben részesítése, és akadálymentes áthaladása érdekében (pl.: interaktív, kizárólag 

kerékpáros érkezésekor villogó táblák telepítése, kerékpáros útvonalak vasútvonalakon 

történő biztonságos átvezetése a szükséges forgalomtechnikai és infrastrukturális 

munkákkal együtt stb.).  

g) Kerékpáros pihenőhely kiépítése az 5 kilométernél hosszabb külterületi kerékpáros 

útvonal esetében az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi 

Műszaki Előírásban foglaltak szerint.  

h) Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése (amennyiben az 

adott géphez az eszköz-adapterek opcionálisan választhatók, úgy téli- és nyári 

adapterekkel együtt), vagy meglévő gépekhez a kerékpárforgalmi létesítmény 

fenntartásához szükséges adapterek beszerzése.  



 
i) Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül a kerékpáros 

útvonal és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések 

biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése, vagy a hatósági előírások 

alapján előírt közvilágítás kialakítása. Javasolt a fenntartható, pl.: napelemes világítás 

kialakítása.  

j) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok 

elvégzése:  

j1) infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek 

(pl.: közművek stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése);  

j2) csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése;  

j3) forgalomtechnikai tevékenységek; 

j4) műtárgyépítés és felújítás;  

j5) komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, 

lőszermentesítés, régészet stb.), illetve  

j6) szakhatósági engedélyben előírt munkák. 

k) Zöldterület-építési, átalakítási munkák a fenti tevékenységek helyrajzi számain az 

infrastrukturális beavatkozások közvetlen környezetében, vagy a fenntartható városi, 

települési közlekedés környezetének a megteremtéséhez (amelynek része lehet a 

növénytelepítés és árnyékolástechnika stb.).  

l) Innovatív kerékpárosbarát műszaki megoldások alkalmazása a támogatóval és 

szakmai szervezetekkel lefolytatott előzetes szakmai konzultáció és egyetértés alapján. 

m) Kerékpárszállítási lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein.  

n) A beruházásokhoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások telepítése, bevonása. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

a) szennyvíz-elvezető, ivóvíz és gáz, elektromos áram és távhő rendszer fejlesztése 

(kivéve a szükséges közmű kiváltásokat és az új építmények használatához 

szükséges csatlakozásokat);  

b) külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, amennyiben az nem a 

belterület védelmét szolgálja;  

c) fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) jellegű tevékenységek;  

d) járműbeszerzés (kivéve: D) főtevékenység esetében szemléletformáló eszközök 

beszerzését, pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár)  

e)  lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos 

akadálymentesítés;  

f) kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a 

következők vonatkozásában:  

f1) múzeum;  

f2) vallási helyszín – kivéve a szabadon látogatható, rekreációs célokra korlátozás 

nélkül használható egyházi tulajdonban lévő zöldfelület;  

f3) világörökségi helyszín;  

f4) kastély, vár, várrom;  

f5) kulturális tematikus utak állomáshelye;  

f6) ipari emlék turisztikai hasznosítása;  

f7) örökségpark;  

g) oktatási intézmény fejlesztése;  

h) temető területét érintő fejlesztések; 

i) szociális és egészségügyi szolgáltatás fejlesztése;  

j) turisztikai célú fejlesztések  

k) szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása; 

l) köztéri műalkotások kialakítása, beszerzése;  



 
m) kátyúzás;  

n) vasúti pálya fejlesztése, felújítása;  

o) nem dinamikus valós idejű adatokat kijelző elektronikus közösségi közlekedési 

utastájékoztató eszközök beszerzése;  

p) a fenntartható közlekedési módokat közvetve sem szolgáló, valamint a fenntartható 

közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó (a fenntartható közlekedési módok 

útidejét megnövelő, balesetveszélyt fokozó, a fenntartható közlekedést kerülő 

útvonalakra kényszerítő, fenntartható közlekedési mód útvonalában szakadási pontot 

kialakító, akadályozó) beruházások.  

q) Olyan elektronikus jegyrendszer fejlesztése, amely szigetszerűen működik és 

műszakilag nem illeszthető a 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. fejezet szerinti 

NESZIP/NEJP környezetbe. 

 

 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: 

A támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap áll 
rendelkezésre végső határideje 2026. június 30. 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 

 


