
 

 

Belterületi utak fejlesztése  
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Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

- a települési önkormányzatok (GFO 321). A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 

is van lehetőség.  

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:  

-  Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)  

-  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)  

-  Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)  

 

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a 
projektmenedzsment tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek:  

- Megyei önkormányzat (GFO 321)  

- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

- 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.  

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

 

 Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében 
található. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

1) 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.); 

valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, 

korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható: 

a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése, 



 

 

b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése, 

c) meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése, 

d) új gyűjtőút kiépítése. 

A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók. 

 

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1) Akadálymentesítés – amennyiben releváns 

2) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja 

alapján. 

 

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) csapadékvíz-elvezetés 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. 

2) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, 

autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, 

kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése. 

3) Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontok kiépítése, 

átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi 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, beruházással érintett utak 

nyomvonala mentén közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, 

bővítése, korszerűsítése (pl.: a fenntartható közvilágítás kialakítása). 

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 – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági 

sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése. 

6) Az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény 

(pl.: nyitott kerékpársáv vagy koppenhágai típusú megemelt kerékpársáv) kialakítása vagy 

fejlesztése az e-UT 03.04.13:2019 „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 belterületi útszakaszok mentén a hiányzó 

járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok felújítása akadálymentesítés 

érdekében. 



 

 

b) A beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi 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), 
zöldfelület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés és árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi 
számain vagy közvetlenül a tevékenységek helyrajzi számai mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanon. A meglévő növényállomány megóvását szolgáló beavatkozások (faápolás, favédelem, 
gyökérvédelem stb.). 

11) A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása 

 

Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

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. 

A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi közüzemi infrastruktúra 
kiépítettséggel rendelkezik (Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása): a) szennyvízcsatorna, 
távközlési nyomvonalak, víz, gáz – melyről a támogatást igénylő vagy a tervező nyilatkozik a támogatási 
kérelem benyújtásakor.  

 

Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi 
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. 

 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 36 hónap áll rendelkezésre. 

A projektben 2 mérföldkövet kell tervezni.  

 

Mire nem kapható támogatás? 

A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. 

 Így például nem támogatható:  

1) A fenntartható közlekedési módokat hátrányos helyzetbe hozó beruházások.  

2) Karbantartási jellegű munkák, így különösen: kátyúzás (lokális burkolatjavítási munkák), felületi bevonat 
készítése.  



 

 

3) Állami tulajdonban vagy kezelésben lévő országos közutak felújítása, fejlesztése (kivéve: az állami 
tulajdonban lévő országos közút és önkormányzati közút által alkotott csomópontok kiépítését, átalakítását, 
felújítását, fejlesztését, valamint az önkormányzati tulajdonú utak országos közút területén megvalósuló 
útcsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatokat.)  

4) Településeket, településrészeket összekötő külterületi utak építése, felújítása.  

5) Mezőgazdasági, erdészeti utak építése, felújítása.  

6) Dedikált infrastruktúra fejlesztés  

7) Mélygarázs, parkolóház építése, felújítása.  

8) Gyalogos alul- vagy felüljárók kiépítése, korszerűsítése, felújítása.  

9) Gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása, fejlesztése.  

10) Kapubeállók felújítása, átépítése, kivéve, ha az a Felhívás 2.1.2.2. 1) b) csapadékvíz elvezetés kiépítése, 
átvezetése miatt szükséges.  

11) Vasúti átjárók esetében vasúti sínpálya fejlesztése.  

12) Előközművesítéshez köthető útfejlesztés.  

13) Zajvédő fal építése. 

 

Mennyi előleg igényelhető?  

Támogatási előleg:  

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:  

a) 25%-a, de nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 000 000 Ft, 

b) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén. A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön 
költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi 
fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaság kedvezményezett, és  

b1) a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy b2) az Ön részére 
a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot.  

A b1) vagy b2) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt 
támogatás 25%-a. 

Szállítói előleg: 

 Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  

a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben biztosítania 
kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. 



 

 

Mekkora önerő kell a projekthez?  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie. 

 

Melyek az elszámolható költségek? 

- Projektelőkészítés költségei (előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció, közbeszerzés költségei, 

egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség) 

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek (ingatlanvásárlás költsége, területelőkészítés költsége, építéshez 

kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés költsége) 

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége (műszaki ellenőri szolgáltatás, 

műszaki jellegű szolgáltatások, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, egyéb szolgáltatási 

költségek) 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

- Projektmenedzsment költség 

- Adók, közterhek 

 

Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

1) Nyilatkozat, mely a fejlesztés által érintett területek helyrajzi számának tételes felsorolását és a területek 
tulajdonosi viszonyait tartalmazza.  

2) Megalapozó dokumentum (digitálisan előállított, kereshető PDF formátumban), annak mellékleteként:  

a) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól 
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható módon jelölve 
van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő jelölőszín megadása kötelező: 
földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út.  

b) 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.  

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

d) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő állapotot 
alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként egy-egy 
fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a meglévő burkolat 
minősége, valamint a teljes űrszelvény.  

e) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a tervező 
nyilatkozik.  

f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön 
dokumentum (amennyiben releváns)  

3) Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv)  

4) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns) 

 


