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Belterületi közutak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21 

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg 

lehetséges a területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 49,6 Mrd  

• Támogatási előleg: 100% 

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 
a) Települési önkormányzatok (GFO 321) - önállóan 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi 

szervezetek: Ha állami tulajdonú országos közutat is érint a projekt, előtte egyeztetni kell 

a vagyonkezelővel és ha előírják, be kell vonni őket konzorciumi partnerként.  

b) Magyar Közút Nonprofit Zrt (GFO 573) 

c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (GFO 114) 

d)  Térségi fejlesztési tanács (GFO 362) 

 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi 

szervezetek a projektmenedzsment tevékenységek megvalósítására: 

d) Megyei önkormányzat (GFO 321) 

e) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

f) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), 

amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy 

közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

g) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen 

vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel 

rendelkezik. 

 

Nem nyújtható támogatás:  
- Budapest területén megvalósuló fejlesztéshez 
- a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és 

várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési 
eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. 

- amely korábban az államháztartás alrendszereiből (pl.: Magyar Falu Program 
keretéből), vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett 
tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak 
kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a 
fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére 
irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. 

- kátyúzásra 
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- ha Mezőgazdasági, erdészeti utak építése, felújítása. 
- Dedikált infrastruktúra fejlesztés (egy, vagy egyes gazdasági társaságok, 

szervezetek által használt útszakaszok fejlesztése, pl.: benzinkutak szerviz utjai, 
kizárólag bizonyos üzlet(ek) elérhetőségét célzó szerviz út) 

- Mélygarázs, parkolóház építése, felújítása. 
- Gyalogos alul- vagy felüljárók kiépítése, korszerűsítése, felújítása 

 
A beruházás célja: Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. 

Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba 

sorolt – gyűjtőutak, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése, korszerűsítése, 

felújítása. 

 

Megvalósítási helyszín:  

A kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus 

mellékletek szerinti megyék településein, kivéve a megyei Integrált Területi 

Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható 

Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. 

 

3. Támogatható tevékenységek 
 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

- Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése 
(KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – 
gyűjtőutak (B.V. terv.oszt.), kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése, 
korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható: 

- utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése, 
- útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, 
- földút szilárd burkolattal történő kiépítése, 
- új gyűjtőút kiépítése. 

- Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése – max. 50 % 
  

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Akadálymentesítés – amennyiben releváns 

- Nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

1) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok 
elvégzése: 

a) útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és 
mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) 
korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése); 

b) csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése; 
c) forgalomtechnikai tevékenységek; 
d) műtárgyépítés és felújítás; 
e) vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése 

érdekében; 
f) komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, 

kármentesítés, lőszermentesítés, régészet), illetve 
g) szakhatósági engedélyben előírt munkák. 
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2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz 
fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helységek, esőbeállók, 
leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése. 

3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő csomópontok 
kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú 
utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges 
munkálatok elvégzése. 

4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak esetén: 

a) A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: 
biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és 
forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, 
gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a 
forgalomvonzó létesítményekhez). 

b) Balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, 
balesetveszélyes ívek korrekciója. 

c) Kerékpáros átvezetések kialakítása. 
d) Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás 

közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, bővítése, korszerűsítése (pl.: 
a fenntartható közvilágítás kialakítása) a beruházással érintett utak nyomvonala 
mentén. 

5) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú 
belterületi közutak esetén: 

a) B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár 
parkolók építése és az e-UT 03.04.13:2019 „Kerékpározható közutak tervezése” 
c. Útügyi Műszaki Előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók útügyi műszaki 
előírásban foglalt paraméterek szerinti korszerűsítése, cseréje; kerékpárosbarát 
kiegészítők beszerzése és elhelyezése a közútfejlesztés nyomvonala mentén, 
vagy attól legfeljebb 100 méteren belül. Kerékpártámaszokat, parkolókat vagy 
tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. 

b) Útberuházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, 
felújítása, áthelyezése. 

6) Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kiépítésre vagy kijelölésre kerülő 
kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: nyitott/megemelt kerékpársáv) kialakítása 
„Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelően. 

7) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros 
forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú 
belterületi útszakaszok esetén. 

8) Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése: 
a) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszok mentén a hiányzó 

járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása 
akadálymentesítés érdekében. 

b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú útszakaszokon található vagy 
létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése 
vagy akadálymentesítése. 

9) Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem 
szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése. 

10) Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő 
útburkolat alkalmazása), zöldterület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és 
árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a 
tevékenységek helyrajzi számai mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanon. 
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11) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek 
megvásárlása/kisajátítása. 

4. Műszaki, szakmai elvárások:  

- A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül 
hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz 
viszonyítva. (gyalogosok, biciklisek)  

- Egy-egy támogatást igénylő több projektje is támogatásban részesülhet, továbbá egy-
egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt, 
beruházási elemet is tartalmazhat. 

- Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több 

forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, 

legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. 

- Útügyi műszaki előírásokat be kell tartani: http://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-

levo-utugyi-muszaki-eloirasok 

- A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi 

közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik (Közüzemi infrastruktúrával 

való ellátottság igazolása): szennyvízcsatorna, távközlési nyomvonalak, víz, gáz – 

nyilatkozat kell arról, hogy a fenntartási időszak végéig a támogatást igénylő 

hozzájárulásával más nem bontja meg az útburkolatot (szennyvízcsatornázást nem 

végeznek, vagy csak az út mellett) 

- Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése  esetén be kell 

mutatni a helyi lakosság körében elvégzett társadalmi egyeztetést (pl.: 

közmeghallgatás, lakossági fórum, az érintett utca/utcák háztartásainak felkeresése) 

igazoló dokumentumokat 

- Autóbuszöblök , autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, 

várakozást szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén 

szándéknyilatkozat benyújtása szükséges az 1. mérföldkőig területileg illetékes 

közösségi közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények használatára 

vonatkozóan, aktív használatot igazolni kell. 

- Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal 

megegyező teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható. 

- Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén a közúti infrastruktúra 

közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti 

közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges.  

- pl.: fizetős parkolóhelyek kiépítése, fejlesztése, felújítása esetén közszolgáltatásért 

járó ellentételezés jogcímén nyújtható támogatás – ha nem a tulajdonos 

üzemelteti majd a parkolót akkor közszolgáltatási szerződést is csatolni szükséges 

- Önálló, gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény 

kialakítása, fejlesztése a projekt keretében nem támogatható. 

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

Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, 

korszerűsítése, cseréje támogatható. 

- Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút 

Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása 

szükséges. www.kenyi.hu  

- Megalapozó dokumentum benyújtása szükséges.  

http://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok
http://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok
http://www.kenyi.hu/


 

5 

 

- Be kell nyújtani fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását alátámasztó 
településrendezési eszközt (Településszerkezeti tervet, vagy Helyi építési 
szabályzatot, Szabályozási tervet). 

- Amennyiben legalább ötéves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására 

irányul a beruházás, figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási potenciálját - mérlegeléshez, az éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálatot a projekt előkészítésével párhuzamosan kell elvégeznie (a 

Klímakockázati útmutató alapján) és annak dokumentációját az 1. mérföldkőig kell 

benyújtani.   

 

5. Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (tanulmányok, engedélyeztetési dokumentumok, közbeszerzés 

stb.) 
- Beruházási költségek 

o Ingatlan vásárlás 
o Ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek 
o Területelőkészítés költsége 
o Építési költség 
o Eszközbeszerzés 

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
o Műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása 

- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Tartalék 

 
A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 

2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
A számított költségek teljesítését nem szükséges pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani. 

 

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2,00 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

1,00 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + ingatlan vásárlás + terület 
előkészítés + műszak ellenőr + tájékoztatás együttesen nem haladhatja meg a 6,5%-ot.  

 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága 
tekintetében figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
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Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak fejlesztése legfeljebb 50% 

 
6. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 

- Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre 
vonatkozóan és Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok 

- Közúti biztonsági audit, Közszolgáltatói szándéknyilatkozat, Helyi lakossággal 
társadalmi egyeztetés 

- Állami tulajdonban lévő területek esetében a tulajdonos hozzájárulása 
- Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút 

NZrt. igazolás a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről 
 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 36 hónap, elszámolás végső határideje 

2026.06.30. 

 
Kiválasztási eljárásrend: Területi Kiválasztási Eljárásrend (TKR), standard eljárás 

szabályai szerint 

 
7. Csatolandó mellékletek: 

- Megalapozó dokumentum 
- A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település 

utcái jól beazonosíthatóak 
- A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a 

fejlesztendő utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének 
(gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál. 

- Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 
méteres távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket 

- A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a 
meglévő állapotot alátámasztó fotódokumentációt 

- Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a 
támogatást igénylő vagy a tervező nyilatkozik 

- A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt 
külön dokumentum 

- Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, vagy Helyi építési 
szabályzat, Szabályozási terv) 

- Konzorciumi együttműködési megállapodás  

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

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

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


