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Élhető települések 

TOP Plusz-1.2.1-21 

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: 138,97 Mrd  

• Támogatási előleg: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 42 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

2. Pályázók köre: 
- Helyi önkormányzatok (GFO 321); 
- Többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57); 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet: 

- vízügyi igazgatási szervek (GFO 31)  

- 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)  

- térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  

- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569)  

- Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), (GFO 144)  

- 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 a helyi önkormányzat – együttesen vagy 
külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 
A felhívás keretében egy-egy támogatást igénylő/település több projektje is támogatásban 
részesülhet, továbbá egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási 
helyszínt, beruházási elemet, főtevékenységet is ötvöző komplex fejlesztést is tartalmazhat. 
 
Nem nyújtható támogatás:  
- Amely megvalósítás helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban 

meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a Fenntartható 
Városfejlesztés keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.  

- szennyvíz-elvezető, ivóvíz és gáz, elektromos áram és távhő rendszer fejlesztése (kivéve a 
szükséges közmű kiváltásokat és a fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges 
csatlakozásokat és az E) főtevékenység keretében rehabilitált barnamezős területek 
alapinfrastruktúráját);  

- külterületi vízelvezető csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, amennyiben az nem a 
belterület védelmét szolgálja  

- kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a következők 
vonatkozásában (Ezek a TOP Plusz és a GINOP Plusz turisztikai fejlesztéseket támogató 
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felhívásaiban lehetnek támogathatók): múzeum; vallási helyszín – kivéve a szabadon látogatható, 
rekreációs célokra korlátozás nélkül használható egyházi tulajdonban lévő zöldfelület;  
világörökségi helyszín; kastély, vár, várrom; kulturális tematikus utak állomáshelye; ipari emlék 
turisztikai hasznosítása; örökségpark; oktatási intézmény fejlesztése; temető területét érintő 
fejlesztések; szociális és egészségügyi szolgáltatás fejlesztése; turisztikai célú fejlesztések; 
szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása; köztéri 
műalkotások kialakítása, beszerzése; kátyúzás; EUROVELO 6 és 14 kerékpáros útvonal részét 
képező kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése, építése, 

- olyan elektronikus jegyrendszer fejlesztése, amely szigetszerűen működik és műszakilag nem 
illeszthető a 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. fejezet szerinti NESZIP/NEJP környezetbe  
 

Megvalósítási helyszín:  

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti 
megyéinek települései, kivéve Budapest, továbbá a megyei ITP-en meghatározott azon városok, 
amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra jogosultak kérelmet benyújtani. Közigazgatási 
területen kívüli projektmegvalósítás abban az esetben lehetséges, ha a beruházás ITP 
megalapozottsággal rendelkezik. 
 
3. Támogatható tevékenységek 

 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 
A tevékenységek kizárólag integrált módon, Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez (ITVT) 
illeszkedve támogathatók, amelyek készítése jelen felhívás keretében elszámolható, az 
illeszkedés igazolása legkésőbb az 1. mérföldkő benyújtásáig szükséges. 
Elvárás, hogy a tervezett fejlesztés két körben vizsgálatra és véleményezésre kerüljön az illetékes 
Területi Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) által. Első körben elvárás, hogy a TVT 
már a támogatási kérelem benyújtása előtt véleményezze a beruházások szakmai 
koncepcióját. Második alkalommal a részletesen kidolgozott műszaki tartalom kerül 
véleményezésre legkésőbb az 1. mérföldkő teljesítéséig 

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

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható 
klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével  

II. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és 
vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója  

III. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései 
természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és 
csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek 
és belvízelvezető csatornák)  

IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális 
fejlesztése, rekonstrukciója  

 
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése  
Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek támogathatók. 
 

I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, 
közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése  

 
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések  
Minden település esetében kizárólag helyi igényfelmérésen alapuló tevékenységek támogathatók. 
 

I. Gazdaságélénkítő tevékenységek  

a) önkormányzati vagy többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaság tulajdonban lévő építmények korszerűsítése, átalakítása, bővítése, 
hasznosítása, indokolt esetben új építése gazdaságélénkítési céllal:  
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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 és az alapműködéshez 
szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

a3) profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont és az 
alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,  

a4) díjfizetés ellenében használható nyilvános mosdó, pelenkázó.  
 

b) díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra fejlesztése, kialakítása  
 

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.  

III. 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 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  
 
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés:  
Fenntartható közlekedésfejlesztési tevékenység esetében kötelező a kerékpáros közlekedést 
népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló akció, tevékenység megvalósítása, 
amelyek elsődlegesen a helyi lakosságot célozzák. 
Állami tulajdonú utak-, Mezőgazdasági vagy erdészeti út kerékpáros útvonalként történő 
kijelölése esetében a projekthez nyilatkozatot szükséges benyújtani, amely a fejlesztés által 
érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek tulajdonosi viszonyait 
tartalmazza. 1. mérföldkőig kell a szükséges hozzájárulásokat megszerezni, tulajdonviszonyokat 
rendezni.  
 

I. Kerékpárosbarát fejlesztések  
 

a) Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá 
alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.  

b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása 
 

II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:  

a) Forgalomcsillapítás  
b) Közlekedésbiztonsági beruházás,  
c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése  
d) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata.  
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III. Közúti közösségi közlekedés  

 
a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése  
b) Forgalomirányítás, utastájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése  
 

E) Hulladékkezelés, kármentesítés  

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

II. Illegális hulladéklerakók felszámolása  

III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítése  

IV. Települési zöldhulladék hasznosítása  

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Akadálymentesítés (rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása szükséges) 
- Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns 
- Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns 
- Szemléletformáló akció az A és a D tevékenységekhez kapcsolódóan a helyi lakosságnak  
- Nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Helyi klímastratégia készítése.  

b) Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó önkormányzati tulajdonú 
belterületi közutak fejlesztése, amennyiben ahhoz fenntartható közlekedési mód nem 
kapcsolódik (pl.: kerékpáros vagy közösségi közlekedés): A Projekt adatlapon vagy PET-ben 
szükséges bemutatni, hogyan kapcsolódik más önállóan támogatható tevékenységhez. Pontszerű 
belterületi útfejlesztés nem támogatható. A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 
20%-a számolható el erre a tevékenységre.  

c) ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  

d) Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági 
elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába).  

e) B) főtevékenységhez kapcsolódóan: Komposztáló létesítése, Szükséges építmények és 
műtárgyak bontása, növényirtás, hulladék elszállítás 

f) C) főtevékenységek kapcsolódóan: Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, 
telepítése, Közterületi wi-fi hálózat kialakítása 

g) D) főtevékenységhez kapcsolódóan: Önkormányzati és/vagy állami közutak, hidak építése, 
fejlesztése, felújítása; Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése; 
Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése, 
beszerzése, elhelyezése; Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása 
lakott területen belül; Automata forgalomszámláló eszközök telepítése;  Csomópontok, 
átvezetések átalakítása és kialakítása a fenntartható (gyalogos, kerékpáros, közösségi) 
közlekedési módok közlekedésbiztonságának a fokozása, előnyben részesítése, és 
akadálymentes áthaladása érdekében; Kerékpáros pihenőhely kiépítése; Kerékpárforgalmi 
létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése; Kerékpáros útvonalak megvilágításához 
kapcsolódó közvilágítás kialakítása; Zöldterület-építési, átalakítási munkák; Kerékpárszállítási 
lehetőség kialakítása a közösségi közlekedés járművein; megújuló energiaforrások telepítése, 
bevonása. 

h) E) főtevékenységhez kapcsolódóan: Önkormányzati tulajdonú barnamezős területek 
alapinfrastruktúrájának kiépítése  

 
4. Műszaki, szakmai elvárások:  

- Az energiahatékonysági és megújuló energiafelhasználás kiterjesztése szempontok 

érvényesítése, a projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden 

tevékenység-elemének végrehajtása során (szigetelés, nyílászáró csere, fűtési és/vagy HMV 

korszerűsítés, nap alapú megújuló energiafelhasználás megvalósítása/növelése) 

- Üzleti tervet kell készíteni 

- Legfeljebb HMKE napelemes rendszer kiépítése támogatott.  



 

5 

 

- Új építés esetén teljes körű, komplex akadálymentesítés szüksége 

- A fejlesztendő projektnek kapcsolódnia kell más turisztikai szolgáltatásokhoz, már létező 

attrakciókhoz, vagy egyéb forrásokból (GINOP Plusz, IKOP Plusz, hazai költségvetési 

források)  

- 500 millió forint feletti támogatási igény esetén, kizárólag jelentős turisztikai 

forgalommal rendelkező desztinációkban támogatható turisztikai fejlesztés (éves szinten 

legalább 20 000 fős látogatószám, az adott fejlesztéssel érintett település önkormányzatának 

idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves szinten az 1 millió forintot) 

- Kkidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, hogy vegyen egy turisztikai 

szakértőnek (végzettségi elvárások vannak). 

- A projekt üzleti lehetőséget kell, hogy biztosítson kkv-k számára 
- A támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 270 napján nyitva kell 

tartaniuk (kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek – 4 hónap az elvárás; szabadtéri 
rendezvényhelyszínek, szabadtéri múzeumok, illetve kisvasutak 200 nap az elvárás) 
 

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

o Ingatlan vásárlás 
o Terület-előkészítés  
o Építés, átalakítás, bővítés, felújítás 
o Akadálymentesítés  
o Eszközbeszerzés, Immateriális javak beszerzése 

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
o Műszaki ellenőr, egyéb szakértői szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása, marketing 

kommunikáció,  
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások  
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Általános rezsi költség  
- 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 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  

Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

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 % 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 

Tartalék  5,00 % 

 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr + 
ingatlan vásárlás együttesen nem haladhatja meg a 6%-ot. Az ingatlanvásárlás költségtípusra a 
Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani legfeljebb 10%-ig. 
 
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 

maximális % vagy összeg  

Az A) főtevékenység esetében:  
2.1.2.2. I. 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  

15 % 

Az A) főtevékenység esetében: 

Befogadón végzett beruházások 

20 % 

Az A) és D) főtevékenységek esetében: 

Kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok 
2 % 

A B) főtevékenység esetében: Zöldinfrastruktúra hálózat 
fejlesztési- és fenntartási akcióterv (ZIFFA) készítése: 

 

ZIFFA kataszter nélkül legfeljebb bruttó 5 millió Ft  

 

ZIFFA kataszter  

 

nem városi jogállású település 
esetében legfeljebb  
bruttó 10 millió Ft  

 

városi jogállású település 
esetében legfeljebb  

bruttó 20 millió Ft  

A 2.1.2.2. c) tevékenység esetében (Önkormányzati és 
állami tulajdonú belterületi közutak estében, amennyiben 
ahhoz fenntartható közlekedési mód nem kapcsolódik)  

20 % 

A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás műszaki 
fenntarthatósága érdekében önkormányzati vagy állami 
tulajdonú útszakasz felújítása szükséges (pl.: a meglévő 
járatok útvonalának a megtartásáért) (2.3. fejezetének IV. 8) d) 
alpontja szerint) 

40 % 

Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése, 
fejlesztése (2.1.2.2. IV. b) alpontja szerinti)  

50 % 

Fenntartható mobilitási terv elkészítése (2.1.1. D) II. d) 
alpontja szerinti)  

maximum bruttó 70 millió Ft 

Fenntartható mobilitási terv felülvizsgálata (2.1.1. D) II. d) 
alpontja szerinti) 

maximum bruttó 15 millió Ft  

 
6. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 
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- Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan és 
Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, tulajdonviszonyok rendezettségének 
dokumentumai, TVT illetékes bizottságának 2. körös véleménye (csapadékvizes 
projekt esetében)  

 
Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 42 hónap. 

 
Kiválasztási eljárásrend: Területi kiválasztási eljárásrendben, standard eljárásrendben  

 
7. Csatolandó mellékletek: 

- Projekt előkészítő tanulmány és mellékletei  
- Az A) főtevékenység esetében: TVT illetékes Szakmai Bizottságának a szakmai koncepcióra 

vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye  
- Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció 
- Konzorciumi együttműködési megállapodás (amennyiben releváns) 
 

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

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

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


