
 

 

Élhető települések 
TOP Plusz 1.2.1-21 

 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:  

 helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)  

 többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)  
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő  
gazdasági társaság lehet.  
 
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi GFO szervezet:  

 GFO 31, 11, 57, 38, 362, 322, 516, 521, 529, 563, 565, 568, 569, 144, 321, 325, 599, 11 Vállalkozás 
(GFO 11), amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy 
közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  

 
A 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 igénylőikör meghatározása érdekében.  
A TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó megyék esetén a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások – a 
fentiektől eltérő módon – a területi szereplőre vonatkozó területspecifikus mellékletben találhatóak meg. A 
Felhívás 13.3. pontja tartalmazza a területspecifikus mellékleteket, külön jelölve a TKR kiemelt eljárásrendben 
hirdető megyéket.  
 
Milyen tevékenységek támogathatóak?  
Önállóan támogatható tevékenységek 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
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. Amennyiben a település rendelkezik Integrált Településfejlesztési 
Stratégiával (ITS) vagy településfejlesztési tervvel, amelynek része/fejezete az ITVT, akkor az illeszkedést (a 
megadott tartalomjegyzék alapján) az adott stratégiai dokumentummal kell igazolni.  
Városi jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy 
településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.  

I. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen 
tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével  

II. Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló 
vízvisszatartási és vízkár-elhárítási 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. Városi 
jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy 
településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.  

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. Városi 
jogállású települések esetében további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy 
településfejlesztési tervhez való illeszkedés igazolása, legkésőbb az 1. mérföldkőig.  

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. 
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.  
b)  Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy 
állami tulajdonban lévő építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése 
közösségi céllal. 
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 
(smart grid) kialakítása, 
c) 10 000 fő feletti városokban3 parkolással kapcsolatos smart city fejlesztések, 
d) okos közterület fejlesztések, 
e) közösségi gazdaság (shared economy) 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 Digitális Jólét Program 
(Okos Város Piactér digitális platform), a „központi elemek és szolgáltatások esetében az okos város 
központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről” szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. 
rendelet által meghatározott platformhoz való csatlakozás, 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 akció, tevékenység megvalósítása, amelyek elsődlegesen 
a helyi lakosságot célozzák.  
 

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. A 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 MKFT-hez való illeszkedést. Az MKFT rendelkezésre állásával és 
elérhetőségével kapcsolatban a támogatást igénylőnek egyeztetnie szükséges az érintett megyei 
önkormányzattal, melyről külön alátámasztó dokumentum csatolása nem szükséges, elegendő arra röviden 
kitérni a KHT-ban.  

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) településrészek között;  
b4) országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége (pl.:  
településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasz) mentén;  
b5) 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.  
b)  Közlekedésbiztonsági beruházás 
c)  Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése  
d)  Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata.  

 
III. Közúti közösségi közlekedés fejlesztése 

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 hasznosítása, kármentesítése  

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a)  Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján;  
b)  Akadálymentesítés – amennyiben releváns, a Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre 
vonatkozó feltételek alapján;  
c)  Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés, amennyiben releváns;  
d)  Azbesztmentesítés – amennyiben releváns a Felhívás 2.3. fejezetében az azbesztmentesítésre 
vonatkozó feltételek alapján (szórt azbeszt mentesítése teljes épületre vonatkozóan kötelező, egyéb 
azbeszt tartalmú anyagok mentesítése projektarányosan, azaz minden beruházással érintett 
épületszerkezet esetében ajánlott);  
e)  Energiahatékonysági és a megújuló energia felhasználás bővítése szempontok érvényesítése –  

amennyiben releváns, a Felhívás 2.3.fejezetében az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére 
vonatkozó feltételek alapján;  

f)  Szemléletformáló akció, tevékenység végrehajtása a 2.1 A) és D) főtevékenységekhez kapcsolódóan, 
amelyek elsődlegesen a helyi lakosságot célozzák.  

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  



 

 

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a Felhívás 2.1.1 pontjában felsorolt bármely – akár 
eltérő főtevékenységhez kapcsolódó – önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak.  
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):  

b1)utak burkolatának és alépítményeinek építése, átépítése, felújítása, szélesítése, korszerűsítése,  
b2) csomópontok kialakítása, fejlesztése, átalakítása.  
b3) balesetveszélyes útszakaszok ívkorrekciója.  

A 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)  A fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges közművek bekötése, bővítése, felújítása, 
korszerűsítése, védelembe helyezése.  

 
I. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)  
II. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése  
III. Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések  
IV. Fenntartható közlekedésfejlesztés  
V. Hulladékkezelés, kármentesítés  

 
Támogatási kérelmek tartalma, száma:  
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.  
 
1)  A fejlesztést integrált települési vízgazdálkodási szemlélettel kell tervezni és megvalósítani, az Integrált 
Települési Vízgazdálkodási Tervhez (ITVT) illeszkedően. Városi jogállású települések esetében, valamint nem 
városi jogállású, de választható tevékenységként a projekt keretében ilyen dokumentumot készítő települések 
számára további elvárás az Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) vagy a településfejlesztési tervhez 
való illeszkedés.  
 
2)  A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell vennie a támogatási kérelem 
benyújtásakor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT) és árvízkockázat-kezelési tervet 
(ÁKKT). Szükséges mindennek megfelelő bemutatása a Projekt- előkészítő tanulmányban (területi adottságok 
és kapcsolódások a VGT és ÁKKT releváns részeihez).  
 
3)  A belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő 
méretre történő méretezését azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvíz elvezető 
rendszer terhelésének csökkentésére kell törekedni a településrendezési eszközök, helyi jogszabályalkotás 
útján (pl.: zöldfelületek növelése, háztetőkről összegyűjtött tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a 
lefolyási viszonyoknak megfelelő területhasználat ösztönzése, vízelvezető árok partjának fásítása, burkolatlan 
árok és ideiglenes elöntésre kijelölt területeken a megfelelő növényzet telepítése stb.).  
 
4)  Vízkárelhárítási célú projekt indokoltságának és szükségességének alátámasztása érdekében a támogatási 
kérelemben be kell mutatni a fejlesztés által érintett területen (településen vagy településrészen) 



 

 

bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel, vagy a felszín alóli forrásfeltöréssel (fakadó vízzel) összefüggő 
káreseményeket.  
 
5)  Az alábbi esetekben tervezői indoklást szükséges benyújtani legkésőbb az 1. mérföldkő teljesítéséig:  

  keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója,  

  zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, felújítása,  

  vápás út építése.  
 

6)  Befogadón tervezett beavatkozás esetén szükséges annak indokoltságát a befogadó tulajdonosi vagy 
vagyonkezelői nyilatkozatával alátámasztani.  
 
7)  Csak olyan projektek támogathatók, amelyek esetében – legkésőbb az 1. mérföldkő teljesítése során – 
igazolásra kerül, hogy a fejlesztések kapcsán a befogadás feltétele biztosított, vagy az biztosítottá válik. 
Igazolásként csatolni kell a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez.  
 
8)  A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott 
nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés 
alapján). Kötelező elvárás a vízvisszatartás, késleltetett levezetés, területi beszivárgás elősegítése és ennek 
tervezett módját a Projekt-előkésztő Tanulmányban be kell mutatni.  
 
9)  Elvárás, hogy a megvédett területen található épített környezet értéke meg kell, hogy haladja a beruházás 
összegét. Ezt - az alátámasztó számítással együtt - a Projekt-előkészítő Tanulmányban (PET) szükséges 
bemutatni.  
 
10)  Elvárás, hogy a tervezett fejlesztés két körben vizsgálatra és véleményezésre kerüljön az illetékes Területi 
Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: TVT) által a szakmai elvek, követelmények megfelelősége 
biztosításának érdekében.  
 
11)  A klímaadaptáció elősegítése és a csapadékvíz gazdálkodás megvalósítása hatékonyan a hagyományos, 
néhány paraméteres (vízgyűjtő terület, burkolt felület aránya, felszín lejtése) tervezést meghaladó szimulációs 
modellezéssel érhető el, amelynél további az adott települési vízgyűjtőt jellemző hidrológiai és hidrogeológiai 
paraméterek figyelembevételére is szükség van (szivárgási paraméterek, talajvízszint, felszíni érdesség, felszíni 
depressziós tározódás, stb.). Ezek beszerzése, pótlólagos felmérése, a modell kalibrálása és a modellezés 
végrehajtása az előkészítő tevékenységek részét képezheti, költsége elszámolható, de nem kötelező elvárás.  
 
12) Amennyiben a fejlesztés kisvízfolyást érint, úgy elvárás az MSZE 12333:2010, „Hegy- és dombvidéki 
kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint megőrzése” szabvány figyelembe 
vétele (http://www.mszt.hu/12333:2010), mely segít a teljesen természetes megoldásoktól a teljesen 
mesterségesig tartó skálán az ökológiailag optimális megoldások alkalmazását.  
 
13) Kötelező szemléletformálás: A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett elvárás, hogy minden projekt 
tartalmazzon a helyi lakosság szemléletformálására vonatkozó és a projekt elvárt eredményeit bemutató 
akciót. A szemléletformáló akciónak a projekt fejlesztéseihez kell kapcsolódnia, fókuszában a megvédett 
terület lakosságával, azonban a település más részei lakossága is bevonható annak érdekében, hogy a víz, mint 
érték szemléletet és a település klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának elősegítése érdekében tett 
lépéseket megismerjék.  

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások:  



 

 

Fenntartható közlekedésfejlesztés esetén kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy 
közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló akció, tevékenység megvalósítása. 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó elvárások:  
Önkormányzati és/vagy állami utak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás 
megvalósításával az önállóan támogatható tevékenységek fenntartható közlekedést szolgáló célja valósul meg.  
 
Mennyi támogatást lehet igényelni? 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi 
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható.  
Nem állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 
100 %-a.  
Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.  
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás összege nem haladhatja 
meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredmény mértékét:  

a)  megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy  
b)  visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.  

Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, 
figyelemmel az alábbiakra is:  

 Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra, 
valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves 
összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell 
kiszámítani.  

 A támogatás éves átlagos összegének túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést 
előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.  

Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén: 
a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a 
beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra 
üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni. A működési 
eredmény mértékét 
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 
kell levonni az elszámolható költségekből. 
VAGY 
b) Az kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a támogatás 
összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át. 
Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező 
működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre 
is. 
A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó működési támogatás esetén a támogatás 
összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.  
 
Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  

o Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 
és a működési eredmény közötti különbséget.  



 

 

o Az kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás 
összege a fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható 
azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.  

Személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható 
költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra.  
Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás 
maximális mértéke az elszámolható költség legfeljebb 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra.  
 
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 42 hónap áll rendelkezésre.  
Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a végrehajtási 
határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik.  
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2029. 
június 29.  
 
 
Mire nem kapható támogatás? 
A 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható. Így például nem 
támogatható:  

a)  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);  
b)  külterületi vízelvezető csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, amennyiben az nem a 
belterület védelmét szolgálja;  
c)  fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) jellegű tevékenységek;  
d)  járműbeszerzés (kivéve: 2.1.2.2. IV. h) pont esetében a kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó  
gépeinek beszerzése és a 2.1.2.1. f) pont a D) főtevékenység esetében: szemléletformáló eszközök 
beszerzése keretében, hagyományos vagy elektromos rásegítésű kerékpár, futóbicikli, cargo-kerékpár. 
Elektromos kerékpár beszerzése nem támogatható.)  
e)  lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés;  
f)  kulturális tevékenységeket magában foglaló épületek, építmények fejlesztése a következők 
vonatkozásában (Ezek a TOP Plusz és a GINOP Plusz turisztikai fejlesztéseket támogató felhívásaiban 
lehetnek támogathatók):  

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)  EUROVELO 6 és 14 kerékpáros útvonal részét képező kerékpárforgalmi létesítmények  
fejlesztése, építése;  



 

 

o)  vasúti sínpálya fejlesztése, felújítása;  
p)  nem dinamikus valós idejű adatokat kijelző elektronikus közösségi közlekedési utastájékoztató  
eszközök beszerzése;  
q)  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.  
r)  olyan elektronikus jegyrendszer fejlesztése, amely szigetszerűen működik és műszakilag nem 
illeszthető a 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. fejezet szerinti NESZIP/NEJP környezetbe  

 
Kell-e közbeszerzést lefolytatni?  
Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 
lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok figyelembe 
vételével – az Ön feladata és felelőssége.  
 
A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek? 
Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a projekt megfelel az alábbi 
feltételeknek:  

a)  az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem jut;  
b)  a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás nem 
következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket.  

 
Egyéb kötelezettség:  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés elfogadásáig 
csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony szempontjából releváns 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.  
 
Mennyi előleg igényelhető?  
Támogatási előleg:  
Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet.  
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás:  

a)  25%-a, de mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, 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:  
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélkül 
számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét.  
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.  
Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak alapján 
fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult.  
 
Mekkora önerő kell a projekthez? 
A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie.  
  
Melyek az elszámolható költségek?  
A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  
1) Projektelőkészítés költségei  
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  

 környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat  
költség-haszon elemzés  

 egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat  
 egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: PET), vizsgálatok, szakvélemények (pl.: civil  

szervezetek szakvéleményei)  
 műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)  

 
Közbeszerzés költsége  

 közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési  
tanácsadói tevékenység díja  

 közbeszerzési eljárás díja  
 rendszerhasználati díj  

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség  
-  hatósági díjak  
-  projekt kapcsán szükséges településrendezési terv módosításának költsége  
-  vízkárelhárítási terv  
-  települési vízkárelhárítási tervek felülvizsgálata  
-  Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv (ZIFFA)  
-  Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítése, felülvizsgálata  
-  Közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit  
-  művelési ág váltás, művelési ágból való kivétel költségei  
-  vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés, szükséges adatok beszerzése és kalibrálás 
költségei  
-  egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség  
-  építést megelőző forgalomszámlálás  
 

2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek  
Ingatlanvásárlás költségei 
Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:  

-  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, -  kisajátítási terv,  -  értékbecslés,  -  kártalanítási 
költség, -  ügyvédi díj,  -  egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség. 

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 
amennyiben a Felhívás 2.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál. 
A lehetséges kedvezményezett helyi önkormányzatán kívül más szervezet ingatlanvásárlása nem támogatható. 
 
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek:  



 

 

Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. 
vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó 
jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, ha a projekt megvalósításához közvetlenül és 
elengedhetetlenül kapcsolódnak.  
 
Terület-előkészítési költség  
A terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei:  

-  megelőző régészeti feltárás; régészeti megfigyelés, régészeti megfigyelés során előkerült  
lelőhely feltárása (mentő feltárás);  -  lőszermentesítés;  -  terület-előkészítéshez kapcsolódó 
földmunka.  

 
Építéshez kapcsolódó költségek 
A Felhívás 2.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységek bontási, építési és vízépítési munkáinak 
költségei, továbbá a projekt megvalósítás miatt szükségessé váló helyreállítási munkák költségei, bontás, 
hulladékelszállítás, kármentesítés költségei, új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, akadálymentesítés, 
technológiai szerelés, próbaüzem, beüzemelés, növénytelepítés és egyéb zöldfelület fejlesztés költségei.  
 
Eszközbeszerzés költségei 
Bekerülési érték, ill. annak egyes tételei az alábbi esetekben, amennyiben nem az építéshez kapcsolódó 
költségek között szerepelnek:  

-  Bel- és csapadékvíz elvezetéséhez és átemeléséhez, a vizek szennyezésének megelőzéséhez szükséges 
műszaki eszközök (pl. szivattyúk, uszadék-fogók, stb.) beszerzése  
-  Szivattyútelepek vezérlésének automatizálásához kapcsolódó rendszerek beszerzése  
-  Egyéb kapcsolódó eszközbeszerzés, ahol a 2.1. pont támogatható tevékenységei azt  

nevesítik (pl.: automata forgalomszámláló berendezés)  
 
Immateriális javak beszerzése  
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége  
 
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  

 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

 Egyéb szolgáltatási költségek  
 

4) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek  
 

5) Projektmenedzsment költség  
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:  
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
Egyéb projektmenedzsment költség:  
 
6)  Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  

 Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  
 

7)  Tartalék  

 Tartalék  



 

 

 
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás keretében a 
beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.  
 
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: 

 

 
 
Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége: 
2029.06.29.  
 
Csatolandó mellékletek listája 
Kérelemhez: 

1. Projekt-előkészítő Tanulmány és mellékletei:  
a)  Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület lehatárolásáról a települési szövetben  
(térkép);  



 

 

b)  A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki  
beavatkozásokat a térképen megjelölni);  
c) „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek,  
határozatok, fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns;  
d)  Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció.  
e)  Kerékpárosbarát fejlesztés altevékenység megvalósítása esetén a PET 2.8. pontjában vagy  
a PET mellékleteként a Felhívás 2.3. IV. 4) b) pontjában hivatkozott térképi átnézeti rajz  
vagy nyomvonalterv  
f)  Egyéb releváns szakmai dokumentum (pl. igényfelmérést alátámasztó dokumentumok,  
megyei pontozási szempont által elvárt dokumentum.)  

2)  Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben  
releváns)  
3)  Integrált Településfejlesztési Stratégia vagy településfejlesztési terv (amennyiben releváns és  
rendelkezésre áll).  
4)  Az A) főtevékenység esetében: TVT illetékes Szakmai Bizottságának a szakmai koncepcióra  
vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye.  

 

 


