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1. PROGRAMSTRATÉGIA: FŐ KIHÍVÁSOK ÉS SZAKPOLITIKAI VÁLASZOK 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés a) pont i–vii. alpont és 17. cikk (3) bekezdés b) pont 

 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek megfelelően tervezése és végrehajtása 

is integrált területi stratégiákon alapul. Területi hatálya kiterjed a kevésbé fejlett régiókra 

(valamennyi megye) és a fejlett régiónak számító Budapestre egyaránt, koncentrál azonban a 

legkevésbé fejlett 4 régióra és a komplex programmal fejlesztendő járásokra, továbbá előtérbe 

helyezi a városok fenntartható fejlesztését. 

Területi kihívások 

A magyarországi területi különbségek jellegzetességei és a területi folyamatok tendenciája az 

európai regionális különbségekkel és folyamatokkal egyező irányba mutatnak: a fejlett 

nagyvárosi térségek és az alacsony versenyképességű vidéki térségek kettőssége és a centrum-

periféria megosztottság figyelhető meg. Az ország térszerkezetét Budapest domináns 

szerepe, kiterjedt és növekvő gazdasági és agglomerációs tere; a fejlettebb nyugat-európai 

térségekhez kapcsolódó észak- és nyugat-dunántúli térségek korszerű feldolgozóiparának 

(autógyártás és beszállítói ipara) jelenlétéből adódó nagyobb gazdasági teljesítménye; a 

nagyvárosok (főváros, megyei jogú városok) munkaerőpiaci vonzása; a vidéki térségeket 

(agrárjellegű térségek, aprófalvak) versenyképességi hátránya és alacsonyabb 

népességmegtartó képesség, valamint a szociálisan rászoruló népesség egyes vidéki és városi 

térségekben jelentkező területi koncentrációja jellemzik.  

Regionális és megyei szinten Magyarország térszerkezetére egy fejlettebb fővárosi, 

nyugati és észak-nyugati, és egy kevésbé fejlett déli és keleti, délnyugat, délkelet, északkelet 

megosztottság jellemző. Az ország gazdasági térszerkezete ugyanezt a földrajzi 

megosztottságot követi. GDP/fő PPS értéke1 alapján régóink közül csak Budapest (145%) 

haladja meg az EU27-átlagot, a többi régió, vagyis az összes magyarországi megye a kevésbé 

fejlett régiókategóriába esik, egy főre jutó GDP-jük kevesebb, mint az EU27-átlag 75%-a 

(Nyugat-Dunántúl 72%, Közép-Dunántúl 66%, Pest megye 56%, Dél-Alföld 52%). Közülük 

is a négy legkevésbé fejlett régió az EU-átlag 50%-a alatti (Észak-Alföld 46%, Dél-Dunántúl 

49%, Észak-Magyarország 49%), vagy körüli (Dél-Alföld 52%) egy főre jutó GDP-vel 

rendelkezik. Kedvező tendencia, hogy 2018-as adatok alapján a dél-alföldi régió GDP/fő 

értéke meghaladta az EU átlag 50%-át. A főváros egy főre jutó GDP-je háromszorosa, a 

Nyugat-dunántúli régióé másfélszerese a legkevésbé fejlett Észak-alföldi régió értékének.  

2011-2020 időszakban a magyar régiók foglalkoztatási rátájában mutatkozó különbség 

csökkent (11,2% pontról 9%pontra)2. Ennek ellenére továbbra is az ország észak-keleti és dél-

dunántúli járásai (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy megyék) számítanak a legalacsonyabb 

foglalkoztatottságú területeknek. A foglalkoztatási hátrány kialakulásában a helyben 

betölthető álláshelyek alacsony száma mellett a bölcsődei és óvodai ellátás még meglévő 

 
1 Eurostat, 2018. évi adat 
2 KSH Stadat 
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hiányosságai is szerepet játszanak. (1997 óta a 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni 

ellátását bölcsődei keretek között kell biztosítani. A bölcsődei férőhelyek száma 2017 és 2019 

között 4,8, a beíratott gyermekek száma 4,1%-kal emelkedett. Ugyanakkor a bölcsődei 

férőhelyek területi megoszlása nem kiegyenlített: a komplex programmal fejlesztendő 

járásokban a bölcsődei férőhelyek fajlagos száma és a bölcsődébe beíratott gyermekek aránya 

csupán feleannyi, mint a többi járás esetében.)  

Járási léptékben a fejlettségi különbségek differenciáltabbak. A kedvezményezett járások 

besorolásához használt komplex mutató3 alapján az ország 197 járásából 109 járás minősül 

kedvezményezett járásnak, azaz átlagos fejlettsége nem éri el az országos átlagot. E járások 

erős területi koncentrációt mutatnak az ország északkeleti és déli részén, jellegükben vidéki és 

aprófalvas térségek, nem ritkán az államhatár által szétválasztott, egykor szervesen 

összekapcsolódó várostérségek. E járások minden mutatóban elmaradnak az országos átlagtól: 

2019-es adatok alapján a viszonylag magas születési arányt az erőteljes elvándorlás (évente 

0,6-1,1%) és a magas halálozási ráta fordítja negatívba. Emiatt magas az eltartottsági ráta, 

miközben alacsony a foglalkoztatottság színvonala (31%) és a munkanélküliségi ráta 

kétszerese (több mint 11%) az országos átlagnak. E járások népességének iskolázottsági 

szintje jelentősen elmarad az országos átlagtól: a 7 éves és idősebb lakosok több mint 50%-

ának legfeljebb általános iskolai végzettsége van (a többi járásban csak 37%), és a lakosok 

kevesebb, mint 10%-ának van felsőfokú végzettsége. Mindezek következtében a vállalkozási 

kedv és képesség alacsony (ezer főre vetítve a vállalkozások száma mindössze kétharmada az 

országos átlagnak), és a közel 1000 magyarországi nagyvállalatból csupán 14 található az 

összesen közel 1 milliós népességű területen. A bölcsődei ellátást és napközbeni 

gyermekfelügyeletet nyújtó férőhelyek bölcsődés korúakra vetített fajlagos átlaga a 

kedvezményezett járásokban 53%-kal kevesebb, mint az ország nem kedvezményezett 

járásaiban. A nők születéskor várható élettartama a kedvezményezett 109 járásban átlagosan 2 

évvel rövidebb, mint az ország többi járásában. 

A területi egyenlőtlenség infrastrukturális ellátottság szempontjából kevésbé markáns és 

csökkenő. A térségi elérhetőséget alapvetően biztosító országos közúthálózat 32 ezer km 

hosszúságban kiépített, amelyet 124 ezer km önkormányzati kezelésű, külterületen haladó 

közút egészít ki. (Az önkormányzatok emellett saját belterületükön összesen 57 ezer km 

hosszúságú fő- és mellékutat kezelnek.) A gazdasági hozzáadott érték termelése, a 

foglalkoztatottság, a működő vállalkozások száma alapján viszont magas és stagnáló, illetve a 

humán tényezők (képzettségi színvonal, egészségi állapot) alapján magas és növekvő. Ezért a 

négy legkevésbé fejlett régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-

Alföld) és a leghátrányosabb helyzetű járásokban kiemelt figyelmet kell fordítani a 

foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és szociális szakpolitikákra, valamint a lakhatási 

kérdésekre és leromlott városi és vidéki területek rehabilitációjára. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban nevesített kiemelt fejlesztési 

térségek integrált fejlesztéséhez országos érdek fűződik. A Balaton-térség kiemelt és 

 
3 Lásd: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 
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összehangolt fejlesztését a turisztikai jelentőség, a kiemelkedő táji érték, az egységes táji 

tervezés és fejlesztés szükségessége indokolja. A térségben a születések és a halálozások 

egyenlege évtizedek óta negatív (1000 lakosra vetített egyenlege -5,93), a nemzetközi 

öregedési adatokat tekintve a Balaton térségének állandó népessége összességében 

elöregedettebb volt 2017-ben, mint Európa bármely nemzete. A térség gazdaságában nagy 

súllyal vannak jelen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Az ilyen típusú vállalkozások 

aránya országosan nem éri el az 5%-ot, azonban a Balaton térségében 25% körüli arányt tesz 

ki. Mind a parti, mind pedig a háttértelepüléseken 80% fölötti az 1-9 főt foglalkoztató 

mikrovállalkozások aránya. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Magyarország második 

legkeresettebb turisztikai desztinációja a főváros után. A régió éves vendégszáma 2001 óta 

fokozatosan növekszik, ami közel 800 ezres növekedést jelent 2001-2018 között. Ebben a 

hosszú időtávban a külföldi vendégek száma összességében mintegy 100 ezer fővel csökkent. 

A turizmus fejlődését jelentősen gátolja a közlekedési rendszerek gyenge kiépítettsége, 

működésük összehangolatlansága.4 A Tokaj Borvidék térségi fejlesztésének indoka a 

kultúrtáji értékek megőrzése, a helyi, bortermelésre specializált gazdaság szerves fejlődésének 

elősegítése. A szőlőtermesztésre, borkultúrára és gasztronómiára épülő turizmus kis 

lépésekkel ugyan, de fejlődik, folyamatosan bővülő szolgáltatásokat és kínálatot nyújt. Ennek 

ellenére a magas minőségű szálláshelyek hiánya jellemző, a térség desztinációinak 

megközelítése nehézkes, hiányos a kiszolgáló infrastruktúra és a turizmust célzó, speciálisan 

kialakított tömegközlekedési rendszer. A Közép-Duna menti térség fejlesztése 

középpontjában a fenntartható gazdaságfejlesztés és a belső periférikus helyzetből adódó 

infrastrukturális hátrány felszámolása áll. A térségben élők száma az országos átlagnál 

kétszer-háromszor nagyobb arányban csökken (–5,78 ‰ 2019-ben). A térségi bruttó 

hozzáadott érték 73,3 százalékát az ipar állítja elő: legnagyobb súlya a villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás ágazatnak van (21%). A térségben hét olyan település található, 

ahonnan fél órán túl érhető csak el a saját járásközpont, ezek több mint fele a Tamási járásban 

fekszik. A térség 44 településén nincs kiépítve a közcsatorna-hálózat; a szelektív 

hulladékgyűjtés Fejér megyében, Tamási környékén, valamint a Paksi járás északi részén 

hiányos.5 

A városok a fejlődés erőközpontjai, a gazdasági növekedés motorjai, amelyeket a népesség, 

az ipari termelés és különösen a szolgáltatások magas koncentrációja jellemez. A városi 

népesség jóllétét az infrastruktúra, a kommunikációs hálózatok, a közösségi és piaci 

ellátórendszerek zavartalan működése biztosíthatja. Ugyanakkor e rendszerek egymástól 

erősen függenek, így a városok rugalmas alkalmazkodóképességének megteremtése, az 

egyensúlyi állapot elérése fontos szemponttá vált a fejlesztéspolitika számára. A városok 

adaptációs kapacitását mérő komplex mutató6 és annak összetevői tekintetében jelentős 

területi különbségek figyelhetők meg. A társadalmi reziliencia komponens tekintetében 

 
4 Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030, átdolgozott 

változat 
5 Forrás: a KDMFT területfejlesztési koncepcióját megalapozó helyzetértékelés, 2021. március 
6 a Miskolci Egyetem munkatársainak kutatása, Területi Statisztika 2020. május. A komplex mutató társadalmi, 

gazdasági és környezeti rezíliencia komponensekből épül fel.  
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elsősorban a Budapesti agglomeráció városai (pl. Piliscsaba, Szentendre), illetve Északkelet-

Magyarország néhány városa (pl. Hajdúsámson), a gazdasági reziliencia vonatkozásában a 

Dunántúl, s azon belül elsősorban az északi része, valamint a Budapesti agglomeráció városai 

vannak a legjobb helyzetben. A környezeti komponens tekintetében már kevésbé emelhetők 

ki kedvező helyzetű városi térségek, ugyanis a kedvező helyzetű városok környezetükből 

szigetszerűen emelkednek ki. Végül a komplex indikátor tekintetében elsősorban a Budapesti 

agglomeráció (pl. Dunakeszi, Diósd, Budaörs), illetve a Dunántúl északi részén található 

városok (pl. Székesfehérvár) vannak a legjobb helyzetben. Viszonylag alacsony értékekkel az 

országhatár közelében elhelyezkedő városaink rendelkeznek. A városok hálózati centralitása 

és a reziliencia mutató közötti korreláció elsősorban a 20 ezer főnél népesebb városok 

esetében mutatható ki, de igazán erős kapcsolat csak a 100 ezer főnél népesebb városok 

esetében van. 

A hazai városhálózatot a főváros mellett 23 megyei jogú város és további 322 város képezi. 

Magyarország lakóinak 70%-a városokban él (Észak- és Nyugat-Európa országaiban a 

városlakók aránya 80-82%). A magasan képzett népesség aránya a településhierarchiában 

felfelé haladva egyre nagyobb: 2019-es adatok7 alapján míg a fővárosban minden 4., addig a 

nem megyeszékhely városokban minden 20. lakos diplomás. A nyilvántartott álláskeresők 

aránya 2019-ban a városokban 3, míg a falvakban 5,1 % volt. Az egy adózóra jutó, SZJA-

alapot képező jövedelem a városokban 26%-kal magasabb, mint a falvakban. A működő 

vállalkozások több mint felének a fővárosban és a megyei jogú városokban van a székhelye, a 

nagyvállalatok közel kétharmada ezekben a városokban összpontosul. A kutatás-fejlesztés és 

innováció is ugyanezt a területi koncentráltságot mutatja: a fővárosban használják fel a K+F-

re fordított összegek közel 61%-át, mellette Debrecen, Szeged és Veszprém K+F szerepe 

jelentősebb. Míg az üzleti szolgáltatások jellemzően a városokban koncentrálódnak (pl. a 

kiskereskedelmi üzletek 83%-a, gyógyszertárak 80%-a található a városokban), addig a 

közszolgáltatások megoszlása egyenletesebb a város-község relációban (például az 

idősgondozás intézményrendszere a falvakban jobban kiépített: az idősek nappali 

intézményeinek férőhelyszáma egy főre vetítve közel kétszer annyi a falvakban, mint a 

városokban). Az egy lakosra vetített zöldfelület nagysága a települések beépítettségének 

függvénye: így Budapesten a legkisebb, a megyeszékhelyeken kétszer annyi (15-25m2), míg a 

falvakban a legnagyobb (48 m2/lakos). 

A hazai CO2 kibocsátás 2%-áért a közszolgáltatási szektorok a felelősek (pl. közigazgatás, 

köznevelés, egészségügy, szociális ellátás, kulturális intézmények). Ez kb. 1350 ezer tonna 

CO2-t jelent évente8, ami folyamatosan csökken a 2000-es évek közepe óta. A CO2 

kibocsátás csökkentésében ezért az önkormányzatok és az önkormányzati közszolgáltatási 

intézmények szerepvállalása is szükséges.  

Budapest az EU 9. legnépesebb városa, lélekszáma az utóbbi évtized alatt 1,7%-kal nőtt, bár 

az évtized második felében a szuburbanizáció ismét felerősödött. A városhatárt átlépő napi 

 
7 KSH Területi statisztikai évkönyv 
8 KSH, 2017. 
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ingázók száma ma már meghaladja a 600 ezret. A főváros gazdasági szerepe meghatározó az 

országban: a GDP 36%-át itt termelik meg, a Magyarországra érkező külföldi közvetlen 

tőkebefektetés fele Budapestre érkezik, a K+F típusú álláshelyek 62%-a a fővárosban van. 

Budapest egy főre vetített GDP-je vásárlóerő-paritáson mérve a régió fővárosaihoz (Pozsony, 

Prága, Varsó) mérten alacsonyabb, az EU-átlag 151 %-a, de 2015-2019 között dinamikusan 

bővült. A gazdasági erő ellenére a városi (köz)szolgáltatások minősége, infrastruktúrája 

korszerűsítendő, fejlesztendő. Budapest vándorlási egyenlege negatív, a vándorlás iránya Pest 

megye agglomerációs övezete. 2019-ben a lakosság 11,2%-át érintette a szegénység vagy 

kirekesztődés kockázata9. A lakosság által igénybe vehető közösségi zöldterületek fajlagos 

területe (6 m2/lakos) alapján Budapest lemaradásban van a hasonló méretű és lakosságszámú 

városokhoz képest. 

Budapest ÜHG-kibocsátásának 77%-áért az energiafelhasználás felelős. Ez a magas arány 

annak következménye, hogy a felhasznált energiahordozók 84%-a fosszilis eredetű. A 

fővárosi ÜHG-kibocsátás mérséklésének egyik leghatékonyabb módja az 

épületüzemeltetéshez szükséges energiaigény csökkentése, valamint az alacsony kibocsátású 

városi közlekedési módokra való fokozatos átállás. Jelenleg Budapesten a 

személygépjárművek száma évente 3,5-4 %-kal emelkedik, átlagéletkoruk meghaladja a 12 

évet. A környezetbarát, zöld rendszámos autók aránya alig 1%. A közösségi közlekedés a 

fővároson belüli utazások közel felét (47%) bonyolítja és kapacitása felső határán működik. A 

kerékpáros közlekedésre kijelölt útszakaszok hossza 170 km. 

Budapest központi szerepet játszik az országos humánszolgáltatásokban (egészségügyi és 

szociális ellátás, köznevelés) is. Ezek között speciális nagyvárosi kihívásként azonosítható a 

rászorultsági elven működtetett bérlakások iránti tömeges igény; az egyedülálló idős emberek 

ellátásának és elszigetelődésük megakadályozásának kérdése (minden ötödik budapesti lakos 

65 év feletti); a hajléktalan emberek lakhatási és személyes krízisének megoldása; a 

szigetszerűen elkülönülő, marginalizálódott közösségek integrálása; valamint a külvárosi 

iskolákban a bullying jelenségének kezelése és a közfinanszírozott egészségügyi ellátás 

színvonalának javítása. 

Szakpolitikai válaszok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban 

(TOP Plusz) 

A területi kihívások kezelése a Kormány elmaradott térségek fejlesztésére irányuló céljának, 

valamint azzal összhangban a hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció (OFTK) területi céljainak és nemzeti fejlesztési prioritásainak 

érvényesítésével történik.10 Ennek tervezésben és végrehajtásban érvényesített elemei: 

• Területi alapú beavatkozások: megyei integrált területi programok a megyei 

önkormányzatok bevonásával, megyei szintű és megyén belüli területi 

forrásallokációval. 

 
9 Budapest 2027 ITS társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete 
10 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK ) (1/2014 (I.3.) OGY határozat). 
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• Területi tervezés: megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciók és 

programok, megyei integrált területi programok és helyi városfejlesztési programok. 

• Integrált területfejlesztési beavatkozások: hely-alapú és integrált intézkedések a helyi 

szükségletekre integráltan reagálni képes beavatkozásokkal, térségi és szakpolitikai 

kapcsolódásokkal. 

• Ágazati operatív programok ágazati fejlesztéseinek területi célokhoz történő 

hozzájárulása és területfejlesztési összhangja: az OFTK területi céljain nyugvó területi 

megközelítés alapján területi szempontok és kapcsolódások az ágazati 

beavatkozásokban, melyekhez a megyei területfejlesztési koncepciók és programok 

területi tervi alapot adnak. 

Fenti területfejlesztési szakpolitikai megközelítés alapján a TOP Plusz területi alapú 

fejlesztésekkel járul hozzá a területi kihívások kezeléséhez, a regionális konvergenciához és a 

járások, települések közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, ugyanakkor a területi 

kohézióhoz az ágazati operatív programok hozzájárulása is szükséges. A területi fejlesztések 

tehát két pillérrel, területileg és tematikában összehangolt beavatkozásokkal tudnak 

hatékonyan működni: 

• 1. pillér: Terület- és Településfejlesztési OP Plusz-ba szervezett területi fejlesztések 

• 2. pillér: területi szempontok, területi fejlesztések az ágazati operatív programokban. 

A TOP Plusz-ban érvényesített OFTK területfejlesztési szempontok: 

• a fejlesztések területi tervezéssel történő megalapozása 

• területi egyenlőtlenségek csökkentése, a térszerkezet egyensúlya: melynek elemei: 

területi egyenlőtlenségek csökkentése, beruházásösztönző térszerkezet, többközpontú 

fejlődés, város-vidék együttműködés, periférikus térségek jobb becsatolása az ország 

gazdasági-társadalmi vérkeringésébe, települési szintű probléma-azonosításra építkező 

területi tervezés 

• regionális és helyi gazdaságfejlesztési megközelítés 

• kiemelt területfejlesztési térségek és térségfejlesztési tanácsok területfejlesztési 

funkciói 

• a megyék területfejlesztési tervezési és koordinációs funkciója 

• funkcionális várostérségi megközelítés 

• helyi fejlesztési megközelítés 

• makroregionális térkapcsolatokba ágyazódás 

• természeti erőforrásainkat védő térszerkezet 

TOP Plusz-ban kezelt OFTK kiemelt fejlesztési feladatok: 

• A területi egyenlőtlenségek csökkentése gazdaság- és társadalomfejlesztési 

eszközökkel a régiók, a megyék és a járások szintjén, a hátrányos helyzetű térségek 

területi programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés 

feltételeinek biztosítása. E cél során külön figyelem a koronavírus járványból adódó 

gazdasági és foglalkoztatási problémákkal sújtott térségek helyzetének javítása, mind 
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az elmaradott térségek, mind a városok esetében. 

• Többközpontú fejlődés biztosítása: megyeszékhelyek és megyei jogú városok, közép- 

és kisvárosok térségszervező képességének erősítése a fővárosi metropolisz térség 

növekedésének ellensúlyozására. 

• A város-vidék egyensúly megteremtése a város-vidék kapcsolatok erősítésével, a 

térségi és településszerkezeti sajátosságokhoz igazodó fejlesztések megvalósítása, a 

városfejlesztés és a vidékfejlesztés összehangolása, a vidéki térségek fejlődését is 

segítő városfejlesztés, integrált térségi és helyi fejlesztési programok megvalósítása. 

• Vidéki térségek és települések vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése, 

felzárkóztatása, társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztések, a 

falvak, kistelepülések népességmegtartó képességének erősítése, a vidéki térségek 

gazdaságának megerősítése, az agrár- és élelmiszergazdaság és a foglalkoztatást 

biztosító további gazdasági ágazatok fejlesztése, gazdasági diverzifikáció, helyi 

gazdaság megerősítése. 

• Budapest és térsége közép-európai központi szerepének, gazdasági teljesítményének 

megőrzése és erősítése az egész országra kiterjedő fejlesztő hatással, az ország 

térszerkezeti egyensúlyának biztosítása mellett, a környező régió és Pest megye 

fejlesztésével összehangoltan, kezelve e térség speciális fejlesztési igényeit. 

• Makroregionális európai fejlesztési együttműködésekben való részvételhez, környező 

országokkal való és Kárpát-medencei együttműködéssel, határon túli magyar 

közösségek területfejlesztési programjaival összefüggő fejlesztések. 

• Elérhetőség javítása, ennek keretében az elérhetőség feltételeinek javítása, az 

alacsonyabb szintű utak fejlesztése, a közösségi közlekedési rendszerek integrált 

kezelése. 

Az OFTK területfejlesztési beavatkozási térségeinek kezelése, területi célzás a TOP Plusz-

ban: 
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A fentieken felül fontos a mikrotérségi gazdasági ökoszisztémák fejlődésének erősítése a 

versenyképesség fokozása, a vonzáskörzet többnyire falusi településeinek gazdasági 

integrálása érdekében, ami az elvándorlás lassítását, illetve megállítását, a foglalkoztatás 

bővítését és a magasabb életminőség megteremtését eredményezheti, továbbá mérsékli a 

globális gazdaság külső körülményeinek változásából fakadó kitettség-mint amilyen a 

jelenlegi járványidőszak- kedvezőtlen hatásait. Az alkalmazható megoldások 

méretgazdaságossági szempontból sok estben nem települési, hanem több település alkotta 

térségben értelmezhetők. Ilyen, pénzügyileg fenntarthatóbb megoldásokat térségi szinten 

igénylő területek a turizmus, a közszolgáltatások, egyes feldolgozóipari ágazatok és azok 

alapanyag előállítása, valamint mindezek „okos” megoldása. A térségi gazdasági szereplők 

kohéziójának, együttműködésének ösztönzése térségi értékláncok létrehozásával 

kulcsfontosságú mind a térségek, mind az egyes települések pozíciójának erősítése 

szempontjából. 

TOP Plusz kapcsolódása a kormányzati célokhoz: 

• Kormányzati célok: elsődlegesen a területi és társadalmi fejlesztések (területi 

fejlesztések, hátrányos helyzetű térségek és települések, társadalmi felzárkózás) célhoz 

kapcsolódik, továbbá a: 

• népesedés (demográfia, családok), 

• humán fejlődés (oktatás, képzés), 

• környezetvédelem és vízgazdálkodás, 

• fenntartható, zöld közlekedés, 

• energiabiztonság (energiafüggetlenség) és zöld átállás,  
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• körforgásos gazdaság (hulladékgazdálkodás és -újrahasznosítás) 

• digitalizáció,  

• egészségügy és egészségipar 

• továbbá a fővárosi és a fővárosi agglomeráció közti közlekedési kapcsolato és a 

közlekedési kapcsolatok meghosszabbítása az országhatárokig célokhoz, valamint 

a turisztikai fejlesztési célkitűzések megvalósításához. 

• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet prioritásához és annak 

területi céljaihoz kapcsolódik. 

• Kiemelt kormányzati programok:  

• Gazdaságvédelmi akcióterv, Versenyképességi Program 

• Modern Városok Program, Magyar Falu Program 

• Felzárkózó települések programja, Kedvezményezett települések gazdaságélénkítő 

programja,  

• Balaton, Tokaj Borvidék, Közép-Duna Mente kiemelt térségek fejlesztése 

• Gazdaságfejlesztési zónák (Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna,  

Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna, Dél-Alföldi 

Gazdaságfejlesztési zóna, Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna) fejlesztése. 

A fenti célokhoz való illeszkedés a megyei tervezés során is elvárás.  

 

TOP Plusz funkciója 

A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak és fejlett régiójának területi alapú 

fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott 

térségek fejlesztésére. A program elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket 

finanszírozza, és szerepet vállal a kiemelt térségek fejlesztésében és az elmaradott térségek 

felzárkózásának támogatásában is. A program elsődlegesen a PO5 célkitűzéshez kapcsolódó 

megyei integrált területi programokon keresztül valósul meg a megyei önkormányzatok 

bevonásával, ennek keretében helyi fenntartható városfejlesztési stratégiákat is finanszíroz. A 

főváros esetében területi alapú, a fővárosi területfejlesztési koncepción és programon és a 

főváros integrált településfejlesztési stratégiáján (ITS) alapuló forrásfelhasználás történik. 

Érintett régiók és megyék: 

A program az ország teljes területét lefedi, valamennyi megyének és a fővárosnak biztosít 

fejlesztési forrást: 

• kevésbé fejlett régiók (1-3. prioritás): Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-

Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest, kiemelten a legkevésbé 

fejlett régiók (DD,  ÉA, ÉM) 

• fejlett régió (4-5. prioritás): Budapest 

 

TOP Plusz fő céljai 
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Az operatív program célja a régiók és megyék fejlettségi pozíciójának javítása, a legkevésbé 

fejlett megyék és elmaradott térségek területi fejlesztése a kedvzezőbb helyzetű térségek 

pozíciójának erősítése mellett, ennek keretében térségi és helyi fejlesztések: 

• a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés érdekében, 

• a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése 

érdekében 

• a térségek és települések népességmegtartó képeségének erősítése, családvédelem, 

életminőség javítása érdekében. 

TOP Plusz kapcsolódása az EU 2021-2027 szakpolitikai célokhoz 

A program elsődlegesesen az 5. szakpolitikai célkitűzéshez (PO5) kapcsolódik, mely a 

fenntartható és integrált térségi fejlesztéseket célozza helyi kezdeményezések támogatása 

révén. Használata a kohéziós források integrált felhasználását teszi lehetővé. A TOP Plusz 

ERFA források esetében alkalmazza az integráltan felhasználást, amelyhez ESZA+ forrásokat 

kapcsol. A program az alábbi EU szakpolitikai célkitűzésekhez járul hozzá: 

• PO5 - Polgárokhoz közelebb álló Európa (5. szakpolitikai célkitűzés, ERFA), integrált 

tartalom megyei integrált területi programokon keresztül, biztosítva a fenntartható 

városfejlesztéshez kapcsolódó forrásfelhasználást. 

• PO4 - Szociálisabb és Befogadóbb Európa (4. szakpolitikai célkitűzés/PO4, ESZA+): 

humán fejlesztések esza+ forrásokkal. 

• PO2 Zöldebb Európa (2. szakpolitikai célkitűzés/PO2, ERFA): önkormányzati 

energetikai fejlesztések a PO2 tematikus koncentráció teljesítéséhez hozzájárulva. 

 

TOP Plusz hozzájárulása az EU tematikus koncentrációs előírások teljesítéséhez: 

A program a megyei integrált területi programokon keresztül jául hozzá az alábbi tematikus 

koncentrációs előírásokhoz: 

• A program elsődlegesen a PO5 cél alatt valósul meg, melynek forrásai nem 

számíthatók be a tematikus koncentrációk teljesítésébe, ezért a PO5 cél alatt integrált, 

rugalmas ERFA forrásfelhasználás történik. 

• A fenntartható városfejlesztésre vonatkozó ERFA minimum 8% forrás-felhasználást a 

TOP Plusz biztosítja, melynél előírás a területi stratégia és a helyi szereplők 

döntéshozatala történő bevonása.  

• A program hozzájárul a PO2 (ERFA) energetikai (környezetvédelmi, klímavédelmi) 

tematikus koncentrációhoz, ennek forrásait önálló PO2 prioritáson kezeli.  

• A program hozzájárul a PO4 (ESZA+) célhoz kapcsolódó (önálló prioritás) társadalmi 

felzárkózási célokhoz, szociális városrehabilitációs beavatkozásain keresztül. 

Feljogosító feltételek teljesítése a TOP Plusz-ban:  

• A TOP Plusz 1. prioritása az 5. EU szakpolitikai célkitűzéshez (PO5) kapcsolódik, így 

feljogosító feltételek nem kapcsolódnak hozzá. 

• A TOP Plusz 2. prioritása a 2. EU szakpolitikai célkitűzéshez (PO2) kapcsolódik, az 
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ehhez kapcsolódó feltételek az ágazati OP és szakpolitikái kapcsán teljesülnek. 

• A TOP Plusz 3. prioritása a 4. EU szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik (PO4) , 

ehhez kapcsolódóan a feltételek teljesítése az ágazati OP és szakpolitikái kapcsán 

teljesülnek.  

 

TOP Plusz prioritások 

PRIORITÁS INTÉZKEDÉSI TARTALOM 

(1) VERSENYKÉPES 

MEGYE (PO5 / ERFA) 

Megyei integrált területi programok (ITP) keretében: 

• Helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmus 

• Településfejlesztés, települési szolgáltatások, szociális célú 

városrehabilitáció ERFA elemei 

• Helyi és térségi közszolgáltatások 

• Fenntartható városfejlesztés 

(2) KLÍMABARÁT MEGYE 

(PO2 / ERFA) 

Megyei integrált területi programok (ITP) keretében: 

•  önkormányzati energetikai beavatkozások 

(3) TERÜLETI HUMÁN 

FEJLESZTÉSEK (PO4 / 

ESZA+) 

Megyei integrált területi programok (ITP) keretében, 1. prioritáshoz 

kapcsolódó ESZA+ tartalmak:  

• Helyi foglalkoztatási együttműködések 

• Fenntartható városfejlesztés 

• Szociális célú városrehabilitáció ESZA+ elemei 

• Közösség, kultúra, szabadidő helyi fejlesztések 

• Helyi humán fejlesztések 

(4) BUDAPEST 

INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSEK (ERFA) 

Budapest területi alapú ERFA fejlesztései 

 

(5) BUDAPEST HUMÁN 

FEJLESZTÉSEK 

(ESZA+) 

Budapest területi alapú ESZA+ fejlesztései 

 

 

TOP Plusz tematikai tartalma 

A program a 2014-2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tematikáját 

folytatja, az eredményességet és a hely-alapú megvalósítást javító új elemekkel: 

• elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, 

• fejlesztési tematikája ennek kapcsán kiterjed a gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 

és bővítés, valamint a népességmegtartás és családvédelem térségi és helyi 

feltételeinek biztosítására, így a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a helyi 

turizmusra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások 

fejlesztésére,  

• a kiemelt térségekben ezeket a fejlesztéseket térségi alapon összehangolja és 

specifikus fejlesztéseket is finanszírozhat, 

• fenntartható városfejlesztési intézkedése keretében a megyei ITP-ben kiválasztott 

városok a fenti fejlesztéseket helyi fejlesztési stratégiájuk alapján valósíthatják meg,  

• a komplex programmal fejlesztendő járásokban finanszírozott, térségi szinten 
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összehangolt helyi gazdaságfejlesztési és önkormányzati fejlesztésekkel integráltan 

szerepet tud vállalni a helyi társadalmi felzárkózási programok támogatásában. 

Területi forrásallokáció a TOP Plusz-ban 

• Területi forrásallokáció a megyék számára a megyék népessége és gazdasági 

fejlettsége alapján (kevésbé fejlett megyékbe arányosan több forrást juttat) 

• Területi forrásallokáció Budapest számára a fejlett régiókategóriára jutó ERFA-

ESZA+ forrásnagyság szerint 

• Területi fókusz a legkevésbé fejlett régiókra – a források legalább 65%-ának a Dél-

Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország régiókba irányítása 

• Fenntartható városfejlesztés intézkedés keretében helyi városfejlesztési stratégiákon 

alapuló helyi városfejlesztési programok finanszírozása a nemzeti ERFA keret 

legalább 8 %-ának erejéig + arányos ESZA+ tartalom 

• Az érintett megyékben a megyei integrált területi programokon belül területi 

forrásallokáció  

• a legkevésbé fejlett, komplex programmal fejlesztendő járásokra (36 járás) 

• a kiemelt területfejlesztési térségekre 

• a fenntartható városfejlesztési intézkedésre. 

 

TOP Plusz tematikus vállalásai 

A TOP Plusz megyei intergrált területi programokon keresztül megvalósuló helyi 

fejlesztéseket támogat, tematikai tartalmát a prioritások beavatkozásai jelölik ki. 

Programszinten a fő tematikus vállalásokat rögzíti, a végleges tematikai tartalom azonban az 

ITP-k összeállításával alakítható ki a területi tervezés (megyei, városi) során feltárt helyi 

fejlesztési igények alapján: 

• Megyei ITP-k megyei fejlesztései keretében (PO5, PO2 ERFA, PO4 ESZA+): 

• Humán infrastruktúra fejlesztést céloz a megyei ERFA források legalább 25%-a 

Ennek keretében: gyermeknevelést támogató humán infrasruktúra, benne 

köznevelés, helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra és ellátás fejlesztése, 

szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása. 

• Helyi humán programokat céloz a megyei ESZA+ források legalább 27%-a  

Ennek keretében: helyi közösségi, kulturális, sport, szabadidő, helyi humán 

infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó helyi humán programok. 

• Társadalmi felzárkózást és befogadást céloz a megyei ERFA források legalább 

1%-a  

Ennek keretében: szociális városrehabilitációs programok települési és 

közszolgáltatási infrastruktúrát érintő ERFA beavatkozások; 

valamint a PO4 társadalmi felzárkózás tematikus koncentrációhoz hozzájáruló  

humán beavatkozások – megyei ESZA+ források legalább 4%-a  

• Fenntarthatóságot, klímacélokat céloz a megyei ERFA források legalább 20%-a 

(ERFA) 
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Ennek keretében: települési zöld és kék infrastruktúra; 

valamint az önálló prioritáson a PO2 tematikus koncentrációhoz hozzájáruló 

önkormányzati energetikai fejlesztések – megyei ERFA források legalább 10%-a 

(ERFA); 

melyeket klíma- és energiatudatosságot, környezeti szemléletet erősítő helyi 

akciók egészíthetnek ki ESZA+ forrásból (ESZA+ helyi humán programok 

keretében) 

• Foglalkoztatást céloz a megyei ESZA+ források legalább 32%-a 

Ennek keretében: foglalkoztatási paktumok 

• Fenntartható városfejlesztést céloz a TOP Plusz ERFA források legalább 32%-a, mely 

egyben az ERFA min. 8% koncentrációs előírást is teljesíti a megyei és a fővárosi 

városfejlesztési források hozzájárulásával: 

Ennek keretében: a TOP Plusz 1-3. prioritások tématerületi tartalmával integrált 

városfejlesztési stratégiák megvalósítása; 

ezekbe integrált humán programok: TOP Plusz ESZA+ források legalább 23%-

a. 

 

Területi eszközök és területi stratégiák a TOP Plusz-ban 

• A program területi alapú fejlesztéseket finanszíroz a megyei önkormányzatok integrált 

területi programjain keresztül. A nemzeti ERFA legalább 8%-ának fenntartható 

városfejlesztésre fordítandó forrásait a program városfejlesztési intézkedéssel kezeli a 

megyei integrált területi program keretében a megyei önkormányzatok bevonásával 

kiválasztott városokban, melyek helyi városfejlesztési stratégiájuk alapján 

használhatják fel a fejlesztési forrásokat.  

• A program a főváros esetében a fővárosi területfejlesztési koncepcióra és programra  

alapozva, integrált településfejlesztési stratégia (ITS) alapján biztosít forrásokat.  

• A területi alapú fejlesztések a megyei, fővárosi és kiemelt térségi területfejlesztési 

koncepciókon és programokon, valamint a településfejlesztési koncepciókon és 

integrált településfejlesztési stratégiákon alapulnak. 

TOP Plusz kedvezményezetti köre 

• elsősorban a helyi önkormányzatok és intézményeik, önkormányzati tulajdonú 

gazdasági szervezeteik 

• emellett intézkedéstől függően: 

• térségi fejlesztési tanácsok, területfejlesztési önkormányzati társulások; 

• állami szervezetek és többségi állami tulajdonú gazdasági szervezetek; 

• civil szervezetek, nonprofit szervezetek, egyház, közalapítvány 

TOP Plusz és ágazati OP lehatárolások 

• a 2014-2020 TOP – ágazati OP lehatárolások jelentik a kiindulópontot, így elsősorban 

az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP Plusz,  
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• emellett tematikus és területi lehatárolásokat alkalmaz. 

A TOP Plusz programtól várt hatások 

A program 19 megyében és a fővárosban valósít meg integrált területi fejlesztési 

programokat, 20-60 városban helyi városfejlesztési programokat, melyek keretében a 

gazdaságélénkítési, foglalkoztatási, népességmegtartási, településfejlesztési beavatkozások az 

ország közel összes településére kiterjednek. A régiók, megyék és járások, kiemelten az 

elmaradott térségek fejlettségi pozíciói javulnak.  

• 19 megyei integrált területi program helyi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási, 

településfejlesztési és helyi közszolgáltatás-fejlesztési tartalommal, 

• 20-60 integrált helyi városfejlesztési program a helyi stratégiájuk alapján kiválasztott 

városokban, 

• Budapest területi alapú ERFA éa ESZA+ forrásfelhsználása, 

• helyi fejlesztések Magyarország közel összes településen, 

• a kiemelt térségekben és a komplex programmal fejlesztendő járásokban térségileg 

összehangolt fejlesztések valósulnak meg a megyei ITP-ken keresztül, kiemelt térségi 

és gazdasági fekzárkóztatási hangsúlyokkal, javítva az érintett lakosság helyzetét. 

 

Integrált területi megközelítés 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adottságokban, a társadalom és a gazdaság 

fejlettségében megmutatkozó területi különbségek csökkentése érdekében a térségi 

adottságokra szabott, a térségi fejlesztési szükségletekre reagáló beavatkozásokra van 

szükség, melynek eszköze a 2014-2020 gyakorlatra építő, elsődlegesen a PO-5 szakpolitikai 

célkitűzés alatt integrált területi eszközként megvalósuló megyei integrált területi program 

(ITP). A TOP Plusz a megyei ITP-n keresztül a megyei és kiemelt térségi területfejlesztési 

koncepciókra és programokra alapozott, integrált területfejlesztési megközelítésre építő 

decentralizált területi fejlesztéseket tesz lehetővé, a megyei önkormányzat és Budapest, mint 

területi szereplők bevonását biztosító területi kiválasztási rendszer (TKR) eljásárend 

keretében. Az ITP-k és a végrehajtási keretüket jelentő TKR eljárásrend hozzáadott értéke, 

hogy a helyi szükségleteket feltáró, a térségspecifikus célokat meghatározó területi tervezésre 

és a területi szereplők közreműködésére épül, lehetőséget adva a térségspecifikus integrált 

fejlesztésekre. 

Integrált Területi Programok (ITP): 

A TOP Plusz keretében a megyei önkormányzatok és Budapest, mint területi szereplők ITP-

ket dolgoznak ki az indikatív tervezési keretük terhére. Az ITP-k célja, hogy a területi 

szereplők indikatív tervezési keretükre, területfejlesztési koncepciójuk és programjuk alapján 

integrált területi megközelítésben tervezzenek, bemutatva a források felhasználásnak 

területeit, ütemezését és indikátorvállalásaikat. Az ITP-k területi kiválasztási rendszer (TKR) 

eljárásrendben kerülnek végrehajtásra.  

Területi Kiválasztási Rendszer (TKR): 
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A területi szereplők az IH által közreadott módszertan alapján dolgozzák ki a kiválasztási 

kritériumokat, amelyeket a TOP Monitoring Bizottság hagy jóvá. Ezt követően az elkészült 

ITP-ket az IH-hoz benyújták. Az ITP-k értékelésre kerülnek, különösen a területi szereplők 

tematikus és területi forrásallokációja és indikátorvállalásai alapján, majd a Kormány dönt 

róla. Az IH felelős a felhívások elkészítéséért, a támogatási kérelmek befogadásáért és 

értékeléséért. Azon felhívások esetében, melyekre nem csak a területi szereplő vagy többségi 

tulajdonában lévő gazdasági társasága jogosult támogatási kérelmet benyújtani, az IH a 

benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozása érdekében döntés-előkészítő 

bizottságot (DEB) hív össze, melynek a megyei közgyűlés által delegált személy is tagja. Egy 

projekt kizárólag akkor támogatható, ha az IH és a megye által delegált tag is támogatja azt. A 

támogatási kérelmekről a DEB javaslatát figyelembe véve az IH vezetője dönt, melyet az 

általános szabályok szerint zajló kedvezményezettekkel történő projektfejlesztés, 

szerződéskötés és végrehajtás követ.  

Fenntartható városfejlesztés 

Az ERFA rendelet 9. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható 

városfejlesztés intézkedései (1-3. prioritások) keretében és a budapesti priopritásokon (4-5. 

prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának 

allokációja mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az 

integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján 

biztosítanak forrásokat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható 

városfejlesztési eszközt megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat 

tesz javaslatot. 

Budapest területi alapú fejlesztései 

A TOP Plusz a 4-5. prioritás keretében biztosítja Budapestnek a fejlett régiókategóriára jutó 

ERFA és ESZA+ forrásokat. A források felhasználása a fővárosi területfejlesztési koncepción 

és programon, valamint a főváros integrált településfejlesztési stratégiáján (ITS) alapul.   

A TOP Plusz közreműködő szervezeti (KSZ) feladatait a Magyar Államkincstár látja el. 

 

 

 

 

 

1. táblázat 

Szakpolitikai 

célkitűzés  

Egyedi célkitűzés  Indokolás (összefoglalás) 

5. A polgárokhoz 

közelebb álló 

Európa a városi, 

i. Integrált és 

befogadó társadalmi, 

gazdasági és 

[A TOP Plusz integrált területi jellegéből adódóan a két PO5 

egyedi célkitűzés indoklása (integrált területi beavatkozások 

városi és nem városi térségekben) jelen tervezési fázisban nem 
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vidéki és part menti 

térségek 

fenntartható és 

integrált 

fejlesztésének 

elősegítése és helyi 

kezdeményezések 

révén 

 

[CPR 4. cikk (1) e)] 

környezeti fejlődés, a 

kultúra, a természeti 

örökség, a 

fenntartható turizmus 

és biztonság 

előmozdítása városi 

területeken. 

 

[ERFA 2. cikk (1) e) 

i.] 

került szétválasztásra.] 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek 

megfelelően tervezése és végrehajtása is integrált területi 

megközelítésben történik, elsősorban integrált területi 

programokon keresztül. Fókuszában a kevésbé fejlett térségek, 

kiemelten a legkevésbé fejlett régiók és az elmaradott térségek 

állnak, de adottságaikra építve valamennyi megye és a 

fejlettebb főváros fejlesztését biztosítja. 

A magyarországi területi különbségek jellegzetességei és a 

területi folyamatok tendenciája: a fejlett nagyvárosi térségek és 

az alacsony versenyképességű vidéki térségek kettőssége, 

centrum-periféria megosztottság; Budapest domináns szerepe, 

kiterjedt és növekvő gazdasági és agglomerációs tere; a 

fejlettebb észak- és észak-nyugat-dunántúli térségek korszerű 

feldolgozóiparának jelenlétéből adódó nagyobb gazdasági 

teljesítménye; a nagyvárosok munkaerő-piaci vonzása; a vidéki 

térségek  versenyképességi hátránya és alacsonyabb 

népességmegtartó képessége, a szociálisan rászoruló népesség 

egyes vidékiés városi térségekben jelentkező területi 

koncentrációja. Ezek a térszerkezeti jellemzők és területi 

különbségek több évtizedre visszanyúlóan kimutathatók, 

melyek gazdasági és munkaerő-piaci dimenzióit a 2008-2009-

es globális válság tovább élezte. 

Kihívást jelent: 

• koronavírus járványból adódó gazdasági és 

foglalkoztatási problémák térségi hatásainak kezelése 

• régióink EU szintű felzárkóztatása az országon belüli 

különbségek egyidejű csökkentése,  

• Budapest és a fejlettebb nagyvárosok fejlődése tágabb 

térségük fejlődését is eredményezze,   

• a kevésbé fejlett, vidéki és hátrányos helyzetű, 

elmaradott térségek népességének megtartása, a 

társadalmi térszerkezet területi egyensúlyának 

fenntartása,  

• a város-vidék kapcsolatrendszer egyensúlyának 

helyreállítása,  

• a területfejlesztés makroregionális, V4 és kárpát-

medencei dimenzióiban rejlő lehetőségek 

kihasználása,  

• a határon átnyúló várostérségi kapcsolatok erősítése, 

• korszerű közlekedési hálózattal az ország valamennyi 

térségének és településének bekapcsolása a gazdasági-

társadalmi vérkeringésbe. 

Régióink felzárkózásához és az ország területileg kiegyenlített 

fejlődéséhez összehangolt fejlesztés- és területfejlesztési 

politikával és területi tervezéssel szükséges a kevésbé fejlett 

régiók és térségek gazdasági fejlesztése, a beruházások és 

vállalkozásfejlesztés területi fókuszálása, az infrastruktúra és a 

társadalmi ellátórendszerek területileg összehangolt fejlesztése. 

A gazdasági növekedés és az infrastruktúra fejlesztése nem 

eredményezheti a területi egyenlőtlenségek növekedését. 

Budapestnek és a fejlettebb nagyvárosoknak a tágabb 

térségüket is dinamizálva kell fejlődniük, biztosítva a 

térszerkezeti egyensúlyt. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 

elmaradott térségekre és az elvándorlással veszélyeztetett 

 ii. Integrált és 

befogadó társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható turizmus 

és biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

 

[ERFA 2. cikk (1) e) 

ii.] 
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vidéki térségekre, kistelepülésekre, célzott területfejlesztési 

programokkal. 

4. Egy szociálisabb 

Európa – a szociális 

jogok európai 

pillérének 

végrehajtása 

 

x. A szegénységgel 

vagy társadalmi 

kirekesztéssel 

fenyegetett, többek 

között a 

legrászorulóbb 

személyek társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

 

[ESZA+ 4. cikk (1) 

x.] 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek 

megfelelően tervezése és végrehajtása is integrált területi 

megközelítésben történik, fókuszában a kevésbé fejlett 

térségek, kiemelten a legkevésbé fejlett régiók és az elmaradott 

térségek, valamint a városok állnak. 

A térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatásának és a 

városfejlesztés egyik kiemelt területe a szociális 

városrehabilitáció, mely a leszakadással érintett városrészek 

integrált infrastrukturális, lakhatási és szociális, humán 

fejlesztésével támogatja az ott élők társadalmi felzárkózását és 

integrációját, javítja életkörülményeiket és életminőségüket.  

 vii. az aktív 

befogadás ösztönzése, 

többek között az 

esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel 

előmozdítása, 

valamint a 

foglalkoztathatóság 

javítása érdekében; 

 

[ESZA+ 4. cikk (1) 

vii.] 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek 

megfelelően tervezése és végrehajtása is integrált területi 

megközelítésben történik, fókuszában a kevésbé fejlett 

térségek, kiemelten a legkevésbé fejlett régiók és az elmaradott 

térségek állnak. 

Cél ezen térségek gazdasági-társadalmi fejlesztése, ennek 

keretében társadalmi ellátórendszerek területileg összehangolt 

fejlesztése és a kapcsolódó humán fejlesztések támogatása, 

elsősorban a közösségi szerepvállalást támogató közösségi, 

kulturális és szabadidős szolgáltatások és programok, amelyek 

hozzájárulnak a helyi közösségek megerősítéséhez és 

kulturális-közösségi aktivitásukhoz. 

2.Zöldebb, 

karbonszegény 

Európa a tiszta és 

méltányos 

energetikai átállás, 

a zöld és kék 

beruházás, a 

körforgásos 

gazdaság, az 

éghajlatváltozáshoz 

való 

alkalmazkodás, 

valamint a 

kockázatmegelőzés 

és -kezelés 

előmozdításával 

 

[CPR 4. cikk (1) b)] 

i. energiahatékonyság 

előmozdítása és az 

üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának 

csökkentése 

 

[ERFA 2. cikk (1) b) 

i.] 

A program az ország területi kihívásaira reagál. Ennek 

megfelelően tervezése és végrehajtása is integrált területi 

megközelítésben történik, fókuszában a kevésbé fejlett 

térségek, kiemelten a legkevésbé fejlett régiók és az elmaradott 

térségek állnak. 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 

kiemelten fontos a városokban, azonban a város-vidék 

együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos 

eredményeket hozhat. 

 

 

  



 

 

 

 

1 T. táblázat: Programstruktúra* 

Azon

osító 

Cím [300] 

 

Technikai 

segítségny

újtás 

 

A számítás 

alapja 

 

Alap** 

 

A 

támogat

ott régió 

kategóri

ája 

Kiválaszt

ott egyedi 

célkitűzés 

1 Versenyképes megye Nem  ERFA 

 

Kevésbé 

fejlett 

PO-5.i  

PO-5.ii. 

 

 

2 Klímabarát megye Nem  ERFA 

 

Kevésbé 

fejlett 

PO-2.i. 

 

4 Területi humán 

fejlesztések 

Nem  ESZA+ Kevésbé 

fejlett 

PO-4-x. 

PO-4-vii 

 

 

5 Budapest 

infrastrukturális 

fejlesztések 

Nem  ERFA 

 

Fejletteb

b 

PO5.i.  

 

 

 

6 Budapest humán  

fejlesztések 

Nem  ESZA+ Fejletteb

b 

 

* Az e táblázatban szereplő információk technikai inputként szolgálnak a sablonban szereplő egyes mezők és 

táblázatok automatikus kitöltéséhez az elektronikus változatban. Nem alkalmazandó az ETHA-ra. 

**Egy  prioritási tengely több alapból is támogatható a CPR 17. cikk (2) bekezdése alapján. 

*** Egy prioritási tengely egy szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódik. A prioritási tengely alatt több egyedi 

célkitűzés is tervezhető. 



 

 

 

2. PRIORITÁSTENGELYEK 

2.1. VERSENYKÉPES MEGYE  

 Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza 

 Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően** 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően11 
 

2.1.1. PO5-ii. Integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, természeti örökség, fenntartható turizmus és biztonság 

előmozdítása nem városi területeken.  

2.1.1.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

Főbb beavatkozási területek 

A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban megyei integrált területi programok 

keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a 

gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, 

hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű 

térségek (Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járások és a felzárkózó 

települések programban résztvevő települések) területi programmal történő felzárkóztatása, a 

kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. 

E térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi 

országrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, 

társadalmi és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük 

területileg összehangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő 

integrált helyi fejlesztési programokkal lehetséges. 

Intézkedési tartalom, főbb beavatkozási tématerületek: 

• Helyi gazdaságfejlesztés 

• Településfejlesztés, települési szolgáltatások 

• Helyi és térségi közszolgáltatások 

• Fenntartható városfejlesztés 

 
11 Abban az esetben, ha a források az ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés (x) szerinti egyedi 

célkitűzés alá tartoznak, beszámítanak az ESZA+ rendelet 7.cikkének (4) bekezdésében 

foglaltak teljesülésébe. 
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Területi forrásallokáció: 

• Megyei szintű forrásallokáció 

• Megyei ITP-n belüli területi forrásallokáció: 

• fenntartható városfejlesztés 

• kiemelt területfejlesztési térségek 

• komplex programmal fejlesztendő járások 

• megye által definiált térségek 

További területi preferencia beavatkozástól függően: 

• felzárkózó települések programba bevont települések 

• szabad vállalkozási zónák 

Főbb kedvezményezettek: 

• elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, többségi tulajdonú önkormányzati 

gazdasági szervezetek 

• emellett intézkedéstől függően állami szervezetek és többségi állami tulajdonú 

gazdasági szervezetek,  

• társadalmi vállalkozások, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, egyház, 

közalapítvány, 

• térségi fejlesztési tanácsok, területfejlesztési önkormányzati társulások 

OP lehatárolási elvek: 

• elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP 

Plusz. 

 

1.1. Helyi gazdaságfejlesztés 

A TOP Plusz a gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-ösztönzést önkormányzati és helyi 

fejlesztésekkel ösztönzi, az alábbi intézkedési területeken, integrált megközelítésben:  

Helyi gazdaságfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatások 

E fejlesztéseken keresztül növekszik az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő kkv-k száma, a 

gazdasági aktivitás, illetve a vállalkozások jobb minőségű és szélesebb körű szolgáltatásokat 

vehetnek majd igénybe, így nő a versenyképességük, ezáltal pedig növekszik a 

foglalkoztatottság. Az elmaradott térségekben és településeken a fejlődés beindítását segítő 

hely-alapú gazdsaságfejlesztési kezdeményezések és munkaerő-piaci szolgáltatások. 

Beavatkozási területek: 

• Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra, köztük 

iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs 

központok, logisztikai központok fejlesztése, kiemelten szolgáltatás-fejlesztés; 

meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztése, a még szükséges 
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infrastrukturális háttér kiépítése, indokolt esetekben új üzleti infrastruktúra kialakítása; 

• Barnamezős területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítása; 

• Gazdasági övezetek, iparterületek feltárásához és fejlesztéséhez kapcsolódó vonalas 

infrastruktúrák fejlesztése; 

• Üzleti infrastrukturális beruházások kihasználtságát biztosító, a befektetés-ösztönző, a 

vállalkozások és gazdasági tevékenységek vonzását, bővítését célzó, a betelepülő és 

már a településen, térségben működő vállalkozások együttműködését, piacra jutását 

segítő, az önkormányzatok által szervezett, koordinált helyi szolgáltatások, 

gazdaságszervezési tevékenységek térségi és helyi gazdaságfejlesztési programokba 

illeszkedve, összhangban a helyi foglalkoztatási programokkal. Befektetés- és 

beruházás ösztönzési akciók, a vállalkozásokat, kiemelten a kisvállalkozásokat, köztük 

az induló vállalkozásokat segítő, a helyi termékek menedzsmentjéhez, piacra jutásához 

kapcsolódó programok; 

• Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása az agrár-vidékfejlesztési 

támogatásokat kiegészítve, pl. agrár-vidékfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó 

önkormányzati infrastruktúra és szolgáltatások (pl. önkormányzatok közétkeztetési 

feladataihoz szükséges infrastruktúra és eszköz),  helyi piacszervezéshez, helyi termék-

előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő 

tevékenységekhez (ún. „post harvest manipuláció” jellegű tevékenységek, pl. tárolás, 

hűtés, válogatás, mosás, csomagolás) kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú 

agrárlogisztikai infrastruktúra. 

• Térségi és települési felzárkózást segítő helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások az 

elmaradott térségekben és felzárkózó településeken, ennek keretében a fentieken túl 

• társadalmi vállalkozások, elsődlegesen a helyi önkormányzat tagságával 

rendelkező szociális szövetkezetek a helyi adottságokhoz igazodó termelő, 

feldolgozó, szolgáltató vállalkozási tevékenységének támogatása; meglévő 

közfoglalkoztatási termelő kapacitások fejlesztése; 

• önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységei, 

önkormányzati gazdasági szervezetek gazdasági tevékenységeinek fejlesztése 

(telephely,  eszköz, termékek, szolgáltatások) a helyi foglalkoztatás-bővítés 

céljából. 

A helyi gazdaságfejlesztés ESZA+ elemei (foglalkoztatás) a 3. prioritásban jelennek meg. 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztését, továbbá a társadalmi vállalkozásokat támogatja. 

Helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra 

A helyi gazdasághoz, a települések és a települési üzleti infrastruktúra, gazdasági területek 

elérhetőségét, a logisztikát és a munkavállalók mobilitását támogató térségi és helyi 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Cél az elérhetőség javítása, ezen belül is a vidéki 
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térségekből a gazdasági központokba irányuló - jellemzően alacsonyabb rendű - utak felújítása 

és fejlesztése, annak érdekében, hogy a kisebb települések munkavállalói számára a betelepülő 

vállalkozások és a fejlesztett üzleti infrastruktúra, így a munkaerőpiaci vonzásközpontok 

(gazdasági övezetek, iparterületek) elérhetővé váljanak, a vállalkozások pedig megfelelő 

mértékben találjanak munkavállalókat.  

A közutak tervezése, fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési 

feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek. Ezért a 

gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek 

a fejlesztését is tervezni szükséges. Az egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyása 

akkor lehetséges, ha a beruházásnak ilyen közlekedési mód felülete vagy útvonala 

egyértelműen nem a része.   

Beavatkozási területek: 

• TEN-T hálózaton kívüli, alacsonyabb rendű kül- és belterületi utak (4-5 számjegyű 

utak) felújítása és fejlesztése, köztük határ menti, határátkelőhöz vezető alsóbbrendű 

utak felújítása és fejlesztése. 

• Települési gazdasági területek, üzleti infrastruktúra elérhetőségét biztosító utak, 

közlekedési szolgáltatások fejlesztése, kapcsolatok biztosítása.  

 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz az állami tulajdonban lévő alacsonyabb rendű országos és önkormányzati 

tulajdonban lévő helyi utak fejlesztését támogatja, az elérhetőség javítása érdekében, 

kapcsolódva a helyi gazdaságfejlesztési beavatkozásaihoz is. 

Helyi és térségi turisztikai fejlesztések 

Térségi és helyi turisztikai fejlesztések, amelyek helyi és térségi jelentőségűek, nem tagjai 

országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben a tartózkodási időt 

hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal közvetett módon helyi-térségi foglalkoztatás-

bővítési potenciállal bírnak. A cél olyan térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és 

tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő-

elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg. Elsődleges szempont a tematikusan 

és térségileg integrált, több elemű turisztikai fejlesztési projektcsomagok támogatása. A 

fejlesztéseknek az infrastrukturális és szolgáltatói oldalon tapasztalható hiányosságok 

felszámolására és a komplex élményszerzés biztosítására kell összpontosítania, figyelembe 

véve a szezonális ingadozások mérséklését, mely jelentős hatással bír a turisztikai ágazathoz 

kapcsolódó állandó munkahelyek mennyiségi növekedésére. A helyi, térségi adottságokra, 

vonzerőkre épülő turizmus fejlesztése a turisztikai kínálat minőségének javításával és a 

turisztikai célú költés növekedésén keresztül élénkíti a helyi gazdaságot. 

A prioritás az ország kevésbé fejlett régióiban nyújt támogatást a helyi, elsősorban 

önkormányzati turisztikai fejlesztések megvalósításához, erősítve a gazdaságélénkítést és a 

népességmegtartást.  
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Beavatkozási területek: 

• Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti 

örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, 

• Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések, ennek keretében: 

• vízitúrázás, többek közt vízitúra megállóhelyek számának növelése, egységes 

arculattal, marketinggel, kombinált szolgáltatás- és programcsomagok; 

• természetjárás, többek közt útvonalak, kapcsolódó szolgáltatások minőségének 

javítása, kiránduló központok, turistaházak, kilátók fejlesztése; 

• kerékpározás, többek közt kerékpáros útvonalak, nevesített kerékpáros 

turisztikai térségek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése;  

 

A kiemelt területfejlesztési térségekben tervezett specifikus-tematikus fejlesztések: 

Balaton kiemelt térség 

• Helyi turizmusfejlesztés terén integrált szemléletű turisztikai kínálat- és 

szolgáltatásfejlesztés, amit erősíthet az aktív turisztikai potenciál. A Balaton-felvidék 

Világörökség várományos területén helyi turisztikai termékcsomagok a táji-természeti-

kulturális értékek megőrzésével. Háttérterületek turisztikai szerepét feltáró kulturális 

turisztikai vonzerők. Célzott térségmarketing. 

Tokaj Borvidék kiemelt térség 

• Helyi turizmusfejlesztés terén szükséges a térség adottságaira épülő integrált, komplex 

turisztikai attrakciók és vonzerők, magasabb kategóriát képviselő minőségi 

szolgáltatások létesítése, egész évre szóló bor-gasztronómiai, rekreációs és szabadidős 

program ajánlatokkal, a térségen belüli célcsoport specifikus turisztikai 

együttműködések, hálózatok, tematikus utak bővítésével. Célzott térségmarketing. 

Közép-Duna Menti kiemelt térség 

• A helyi turizmusfejlesztés alapját a Duna e szakasza köré épülő fejlesztések képezik. 

Két fő fejlesztési irány fogalmazódik meg: Turisztikai Információs Pont létrehozása, 

valamint a kerékpáros- és vízi turisztikai lehetőségek összehangolása. Szükséges az 

attrakciófejlesztés, valamint szolgáltatási színvonal emelése egész évre szóló 

rekreációs és szabadidős program ajánlatokkal, tematikus utak bővítésével, célzott 

térségmarketinggel. 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

• GINOP Pluszban nem szereplő, elsősorban az önkormányzati és a kisléptékű, helyi, 

térségi jelentőségű turisztikai fejlesztéseket, valamint helyi civil szervezetek, egyházak 

fejlesztéseit finanszírozza a TOP Plusz. 

 

1.2. Településfejlesztés, települési szolgáltatások 
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Élhető települések – integrált településfejlesztést beavatkozások 

A beavatkozási terület integrált módon támogat olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a 

TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben 

maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát javítják. 

Ezzel a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosítása, hozzájárulva a fenntartható 

települési térszerkezet kialakulásához. A fejlesztések valamennyi település számára 

biztosítanak a településfejlesztési forrásokat. Fontos elem a várostérségi megközelítés, 

szempont a város-vidék kapcsolatrendszer és együttműködés erősítése. A beavatkozásokban 

szempont az elmaradott térségek és települések települési infrastruktúrájának összehangolt 

fejlesztésekkel. 

A fejlesztések a helyi lakosságot szolgálják és célozzák, de a helyi vállalkozások működéséhez 

is biztosítják a korszerű települési környezetet. Fontos, hogy a fejlesztéssel érintett települési 

tereket a lakosság is használatba vegye, a gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel 

összhangban, egymást erősítve valósuljanak meg. Cél, hogy a méretgazdaságosság és a 

források fókuszálása érdekében – főleg a nagyobb lélekszámú településeken – komplex 

projektek formájában valósuljanak meg a fejlesztések, amelynek keretében meghatározott idő 

alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és építészeti eredményekkel, 

meghatározott pénzügyi paraméterekkel tervezhetők meg a beruházások. A beavatkozásoknak 

a városok esetében az ITS-hez kell illeszkedniük.   

Főbb beavatkozási területek: 

• Integrált településfejlesztési beavatkozások; 

• Barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja, az ehhez szükséges 

kármentesítéssel; 

• Települések, városközpontok gazdasági funkciónak erősítése, újjáélesztése, pl. 

kereskedelmi-szolgáltatói terek revitalizálása; 

• Települési közterületek családbarát és környezettudatos, klímabarát megújítása a slow 

city ~ lassú város” megközelítéssel összhangban; 

• Családok és fiatalok szabadidő hasznos eltöltését segítő rekreációs övezetek, városi 

közösségi kertek, közösségi terek kialakítása; 

• Fenntartható közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása 

 

 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz valamennyi településen finanszíroz integrált településfejlesztési 

beavatkozásokat, beleértve a vidéki térségeket és településeket is.  

Az alábbi beavatkozások integrált településfejlesztési keretben valósulnak meg: 
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Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások 

A támogatás célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő 

közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, összehangoltan a településfejlesztési 

beavatkozásokkal. 

Beavatkozási területek: 

• Belterületi önkormányzati utak, főképp gyűjtőutak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti 

utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, építése; 

• Kerékpározható útvonalak kialakítása, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, 

kerékpárosbarát fejlesztések, környezetbarát közlekedési módok elterjesztése 

településeken és települések között; 

• Gyalogos és helyi kisléptékű közösségi közlekedés támogatása (pl.: buszöblök, 

megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása, 

fejlesztése, buszsávok kialakítása), valamint a közúti közösségi közlekedéshez 

kapcsolódó intermodális kapcsolatok, decentrumok, átszállási pontok fejlesztése, az 

utazási láncok egyes elemeinek a kiépítése. A különböző közlekedési módok 

összekapcsolása  esetében kizárólag  a kötöttpályát  nem  érintő intermodális  

csomópontok fejlesztése támogatható (pl.: autóbusz-pályaudvarok, forgalmi épületek); 

• Közlekedésbiztonság fokozását szolgáló beruházások megvalósítása. A 

közlekedésbiztonsági célú fejlesztések elsősorban a közúti biztonsági audit alapján 

valósulnának meg (főképp a közúti baleseti gócpontok biztonsági felülvizsgálatának 

alapján szükséges közlekedésbiztonsági fejlesztések értendők ez alatt, mint pl.: 

gyalogátkelőhelyek kialakítása, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése 

stb.); 

• Közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások megvalósítása; 

• Fenntartható városi/járási közlekedési/mobilitási tervek kidolgozása, meglévők 

felülvizsgálata és szemléletformálási elemek megvalósítása; 

• Térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fenti települési infrastruktúra fejlesztése.  

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a települési, teleplésközi helyi közlekedési fejlesztéseket támogatja. 

IKT és okos település fejlesztések 

A beavatkozások célja az okos települések kialakításának támogatása, a kapcsolódó okos 

fejlesztések elterjesztése integrált területi és települési fejlesztési koncepciókra és programokra 

alapozva a települések nemzetközi versenyképessége, a népesség megtartása, a helyi 

közösségek erősítése, valamint a fenntartható, klíma- és környezetbarát településfejlesztés és 

településüzemeltetés elősegítése érdekében összekapcsolva a prioritás tematikus 

intézkedéseivel. Az infokommunikációs fejlesztések mellett az intézkedés részeként 

kulcsfontosságú az önkormányzatok és a polgárok felkészítése az okos, illetve digitális 

megoldások alkalmazására. Főbb célcsoportok a kevésbé fejlett régiókban a településen élő 
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lakosság és a települési önkormányzatok és az önkormányzati tulajdonú vállalkozások, 

valamint a helyi gazdasági szereplők. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, térségi szövetségek, térségi közszolgáltatók. 

Beavatkozási területek: 

• Térségi hálózatba szervezett okos közösségi pontok kialakítása a kistelepülési 

központokban a településen élők digitális felzárkózását elősegítve; 

• Településüzemeltetést támogató valós idejű települési monitoring rendszerek, 

okoshálózatok (pl. intelligens/okos elektromos hálózat) kialakítása, nagyvárosi 

parkolással kapcsolatos „smart city” fejlesztések; 

• Okos megoldásokon alapuló közterületfejlesztések (pl. komplex zöldfelület fenntartást 

támogató rendszerek kiépírésw: szenzor, automatizált öntözésirányítás); 

• Közösségi megosztott erőforrásokon alapuló gazdaság („sharedeconomy”) fejlesztések 

települési infrastruktúrájának megteremtése; 

• Önkormányzatok felkészítését, az okos város/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 város/település/térség stratégia/fejlesztési program 

kidolgozása; 

• Térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fenti települési infrastruktúra fejlesztése.  

Az intézkedés további, fentiekhez kapcsolódó célja a falvak, kistelepülések vonzóvá tétele az 

ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára okos, digitális megoldások alkalmazásával. 

Ennek keretében tervezett online településmarketing és információs rendszerek létrehozása 

(Települési Szolgáltatási Térkép, Digitális Falu Platform, Online Munkaerőpiaci Térkép, 

online vonzerőtérkép, bizonyos települési szolgáltatások szolgáltatások (pl. kulturális gazdaság 

működése és közösségfejlesztés) térségi szintű szervezését segítő okos megoldások 

(erőforrásmegosztési célból), a környezeti mutatók és az életkörülmények javítása okos 

megoldásokkal (Digitális Légszennyezettség-mérő Hálózat, integrált zöldhulladék 

gazdálkodás, illegális hulladéklerakás felszámolása, Digitális Idősellátás). 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi önkormányzati, a településen szervezett és megvalósított helyi 

fejlesztéseket finanszírozza.  

Barnamezős rehabilitáció, rozsdaövezetek fejlesztése 

A takarékos és átgondolt területhasználat az egyik legfontosabb térhasználati ajánlása a 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak (OFTK). A 

barnamezős területek újrahasznosítása révén az egyes települések, kiemelten a városok az 

extenzív növekedés helyett belső területeik intenzívebb használatára törekedhetnek, 

kihasználva az adott területek településszerkezeti helyzetéből fakadó területi fejlesztési 
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potenciált. A tervezett fejlesztések elsődleges eredménye kell legyen, hogy országos szinten 

csökkenjen a barnamezős területek kiterjedése. Főképp azok a beruházások preferáltak, 

amelyek keretében a jelenleg még barnamezős területek új – zöldterületi-rekreációs, közösségi 

és kulturális – funkcióval gazdagodnak. A főbb célcsoportok közé tartoznak az érintett 

területek önkormányzatai, helyi vállalkozásai. A kedvezményezett közé a helyi 

önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, non-profit és civil 

szervezetek, egyházak tartoznak.  

Főbb beavatkozási területek: 

• kiemelten a barnamezős területek rehabilitációja, új funkciókkal (közösségi, kulturális, 

zöldterületi stb.),  

• a rozsdaövezetek funkcióváltó (pl. család- és klímabarát módon megújuló) 

rehabilitációja, beleértve az épületállomány megújítását, hasznosítását.  

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a barnamezős területek funkcióváltását és hasznosítását támogatja, integrált 

településfejlesztés keretében. 

Helyi (települési) zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, klíma-alkalmazkodás, helyi 

környezetvédelmi infrastruktúra és körforgásos gazdaság 

A beavatkozás integrált módon, okos megoldásokra alapozva a települési, helyi zöld és kék 

infrastruktúra fenntartható fejlesztését támogatja, egyaránt célozva a környezeti minőség 

javítását, a zöldfelületek növelését, a helyi természeti erőforrások fenntartható hasznosítását és 

megőrzését, valamint a fenntartható települési önkormányzati gazdálkodást. Főbb 

kedvezményezettek közé a helyi önkormányzatok és intézmények, állami tulajdonban lévő 

vizek és vízilétesítmények vagyonkezelő vízügyi igazgatósági szerve, önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, non-profit és civil szervezetek, egyházak tartoznak. 

Beavatkozási területek: 

• Települési, belterületi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése, ennek keretében települési 

zöldfelületek megújítása, bővítése, klímavédelemhez kapcsolódó zöldfejlesztések; 

• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; 

• Körforgásos gazdaság ösztönzése keretében fenntartható hulladékgazdálkodáshoz, 

hulladékhasznosításhoz kapcsolódó önkormányzati tevékenységek, önkormányzati 

hulladéklerakók rekultivációja, illegális hulladéklerakók felszámolása; 

• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, köztük fenntartható belterületi 

csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése, ennek keretében vízkár elhárítási és 

vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciójára, a csapadékvíz elvezető 

rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója, a belterületet 

veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései; 

• Fenti infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó környezettudatos szemléletmód 

terjedését szolgáló helyi szemléletformáló akciók és képzések; 
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• Térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fenti települési infrastruktúra fejlesztése.  

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a települési, helyi, kisléptékű zöld és kék beavatkozásokat támogatja, integrált 

település- és térségfejlesztés keretében, településüzemeltetésbe szervezetten, a helyi 

gazdaságfejlesztési és közszolgáltatási, településfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódva.  

Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások 

A beavatkozás – építve az előző programidőszakban támogatott városi közösségvezérelt helyi 

fejlesztési akciócsoportok tevékenységére is – lehetőséget ad a helyi társadalom 

összetartozásának erősítése és közvetetten a helyi gazdasági fellendülése érdekében. a 

települési közösségi és kulturális terek, infrastruktúra, szolgáltatások és programok 

fejlesztésére, kínálatuk bővítésére. A területi közösségi szolgáltatást biztosító városi kulturális 

intézmények innovatív módon történő felújítása, illetve eszközfejlesztése lehetőség szerint 

célcsoport specifikusan valósítható meg.  

Beavatkozási területek: 

• Közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációja, ill. (tovább)fejlesztése; 

• Fentiek keretében közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, 

eszközfejlesztés, kreatív, új szolgáltatások és programok befogadására alkalmas térré 

alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket 

is; 

• Közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése, melynek részei a helyi kultúra, 

hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények 

lebonyolítására alkalmas térrészek kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó 

eszközbeszerzések támogatása; 

• Helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztése, pl. helyi sportcélú infrastruktúra-

fejlesztések, diáksport táborhelyszínek kialakítása, honvédelmi sportközpontok 

fejlesztése, felsőoktatási sport alapinfrastruktúrájának kialakítása; 

• Térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fenti települési infrastruktúra fejlesztése.  

A közösségi és kulturális, sport és szabadidős tevékenységek ESZA+ elemei a 4. prioritásban 

jelennek meg. 

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a települési, önkormányzati közösségi, kulturális, szabadidős terek fejlesztését 

támogatja. 

Szociális célú városrehabilitáció 

Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a 

területen élők társadalmi integrációjának elősegítésének érdekében. Integrált szociális jellegű 
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városrehabilitációt azokban a városrészekben kell elsősorban megvalósítani, ahol a 

kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, az alacsony gazdasági aktivitás, a 

tartós munkanélküliség magas szintje, a hátrányos helyzet, az erősen leromlott környezet ezt 

indokolja. A komplex programokat integrált módon szükséges tervezni és megvalósítani az 

érintettek (az akcióterületen élő lakosság) bevonásával, illetve az összes releváns szervezet 

(közszféra intézményei, civil és egyházi szervezetek) partnerségében. 

A szociális városrehabilitációs beavatkozások egyrészt a hátrányos helyzetű lakosság számára 

célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit kívánják megteremteni, másrészt az 

épített környezet fejlesztése által a cél az életkörülmények javítása, a felzárkóztatást és 

beilleszkedést segítő közösségi funkciók és alapvető infrastrukturális igények kielégítése és 

megteremtése. A leromlott területek esetében kiemelten fontos az érintett lakosság társadalmi 

kohéziójának erősítése is.  

Beavatkozási területek: 

• Érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak bővítése, 

fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, 

valamint szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása és az ott 

élők integrációja; 

• Közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése, beleértve új közösségi 

funkciók létrehozását, meglévők megerősítését; 

• Kiemelt figyelmet kap a lakhatási biztonság növelése, valamint a lakhatási 

körülmények infrastrukturális feltételeinek a javítása. 

• Felzárkózó települések programba bevont városok szociális városrehabilitációs 

beavatkozásai. 

A szociális város-rehabilitáció ESZA+ elemei a 3. prioritásban jelennek meg. 

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a városokban támogatja a lakhatási körülmények infrastrukturális feltételeinek 

javítását. 

 

1.3. Helyi és térségi közszolgáltatások 

A TOP Plusz a helyi felelősség körébe tartozó fejlesztéseket támogatja, amelyek a helyi 

önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak és a közszolgáltatások egyenlő 

esélyű hozzáférését, annak javítását szolgálják. A társadalmi összetartozás erősítése érdekében 

a TOP Plusz egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, költséghatékony, fenntartható és 

magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten a gyermekjóléti 

alapellátás és az óvodai ellátás, a köznevelés, az egészségügyi és a szociális alapellátás 

területén megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit. A térségileg 

decentralizált család- és gyermekbarát közszolgáltatások kialakítása a népesedési kihívások 
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kezelése érdekében a TOP Plusz egyik kiemelt területe. A beavatkozásokban szempont az 

elmaradott térségek és települések helyi közszolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése 

összehangolt beavatkozásokkal.  

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése  

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés és a köznevelés infrastrukturális feltételeinek javítását és a 

szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés fő célja a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatása, a családok segítése, valamint a minőségi, befogadó nevelés-

oktatáshoz való hozzáférés további erősítése és az iskolarendszer hátránykompenzáló 

hatásának növelése. 

Kormányzati szándék szerint 2022-ig Magyarországon megvalósul a Családvédelmi 

Akciótervben kitűzött új bölcsődei férőhely létesítési célú teljes bölcsődei ellátás, melynek 

elérése érdekében a bölcsődei ellátást nyújtó alapellátási rendszer infrastruktúrája terén 

jelentős fejlesztések zajlottak hazánkban az elmúlt években, azonban a bölcsődei ellátás 

területileg még nem kiegyenlített, bizonyos területeken még jelentős kapacitáshiány és 

szolgáltatás minőség fejlesztési igény mutatkozik. Óvodai férőhelyek tekintetében 

elmondható, hogy a hatályos jogszabályok szerinti a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés, az 

óvodai feladatellátási helyek száma alapján biztosított valamennyi 3. életévét betöltő gyermek 

részére (a tankötelezettség megkezdéséig). Egyedi férőhelyigények még (különösen az 

agglomerációban) előfordulhatnak, azonban rendszerszinten nem állapítható meg óvodai 

férőhely hiány, sőt – az adatok elemzése alapján az mutatható ki hogy – országosan az 

igényeket meghaladó óvodai férőhely áll rendelkezésre.  

Beavatkozási területek: 

• Meglévő bölcsődei intézmények, szolgáltatások fejlesztése és új férőhelyek 

létrehozása; 

• Elavult óvodai infrastruktúra fejlesztése, indokolt esetben új férőhely kialakítása;  

• A gyermeki személyiség kibontakozását segítő pedagógiai/kisgyermeknevelői 

tevékenységek megszervezéséhez, végrehajtásához szükséges tárgyi eszközök 

fejlesztése, új eszközök beszerzésével. 

• Fiatalok integrációjának elősegítését, valamint aktivitásuk és társadalmi kohéziójuk 

növelését szolgáló élménypedagógiai és a fizikai aktivitásra építő programok 

infrastrukturális hátterének kialakítása; 

• Köznevelési intézmények, iskolák infrastrukturális fejlesztése, beleértve kapcsolódó, a 

peadgógusi munka ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése; 

• Térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fenti helyi közszolgáltatások fejlesztése. 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi önkormányzati, költségvetési, egyházi, civil és nonprofit szervezetek, 

közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, önkormányzati többségi tulajdonban lévő 



 

35 

 

gazdasági társaságok által fenntartott bölcsődék és óvodák fejlesztésit, köznevelési 

intézmények esetében önkormányzati, állami, egyházi fenntartású intézmények fejlesztéseit 

támogatja. 

 

Egészségügyi alapellátás, önkormányzati járóbeteg-szakellátás, prehospitális sürgősségi 

ellátás és egészségfejlesztési infrastruktúra 

A beavatkozás az egészségügyi alapellátás, az önkormányzati egészségügyi járóbeteg-

szakellátást nyújtó intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

épületekben működő mentőállomások infrastruktúra fejlesztésére nyújt támogatást. Célja a 

szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű 

infrastruktúra-fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, annak érdekében, hogy az érintett 

településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális 

ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai; figyelembe véve a 

környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását. 

Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg nem kiegyenlített. Sok a 

rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel működő háziorvosi rendelő, különösen 

a kisebb településeken, a hátrányos helyzetű térségekben. Az egészségügyi alapellátás 

(háziorvosi ellátás (beleértve: felnőtt, gyermek, vegyes praxis), a fogászati alapellátás, a 

területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás) 

fejlesztésének fontosságát igazolja, hogy az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi 

állapotfelméréseket itt végzik el, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság 

közvetlen környezetében (lakóhelyén). 

Iskola-egészségügyi ellátás esetén kizárólag a nem iskolai épületekben működő 

iskolaorvosi/iskolafogorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése 

támogatható. 

Beavatkozási területek: 

• Helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek 

korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új létesítése; 

ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás; 

telekhatáron belüli terület-rendezés, parkosítás, udvarfelújítás; szolgálati lakás 

felújítása, átalakítása, bővítése, új építése; gépjármű(vek) tárolására garázs/tároló 

építése, felújítása; egészségfejlesztés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése. 

• Egészségügyi alapellátások biztosításához szükséges eszközök beszerzése. 

• Az önkormányzati fenntartású intézmények járóbeteg-szakellátásának infrastruktúra 

fejlesztése és eszközbeszerzése; 

• Prehospitális sürgősségi ellátás keretében a kizárólagos önkormányzati tulajdonban 

lévő mentőállomások épületeinek infrastruktúra fejlesztése; 

• Fenti közszolgáltatások térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fejlesztése. 
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TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi önkormányzati egészségügyi alapellátási szolgáltatások és az 

önkormányzati fenntartású járóbeteg szakellátási infrastruktúra-fejlesztéseit és 

eszközbeszerzéseit, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő mentőállomások 

épületeinek infrastruktúra fejlesztését támogatja. 

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 

A beavatkozás a társadalmi leszakadás mérséklése érdekében, a családokról, gyerekekről, 

fogyatékosokról, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről 

gondoskodó szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztését támogatja. Az intézkedés célja a Szociális törvényben és 

Gyermekvédelmi törvényben nevesített egyes szolgáltatások elérhetővé tétele a hozzáférési 

egyenlőtlenségekkel érintett területeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának 

megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális 

fejlesztésével. Támogatandó szociális alapszolgáltatások: a szociális törvény 57. § (1) c-d), f)-

j) pontjai alapján étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások; a 

Gyermekvédelmi törvényben definiált szolgáltatások közül a család- és gyermekjóléti 

szolgálat/központ, a családok átmeneti otthona és gyermekek átmeneti otthona fejlesztése. 

Beavatkozási területek: 

• Családokról, gyerekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról, szenvedélybetegekről, és 

hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, eszközbeszerzése; 

• Nappali szociális ellátások (idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan, szenvedélybeteg és 

pszichiátriai beteg személyek nappali ellátása), a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 

fejlesztése esetében a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új 

intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek helyt adó 

épület bővítésével, átépítésével, felújításával, korszerűsítéséve, indokolt esetben új 

építéssel, ingatlankiváltással, funkciójukat vesztett épületek hasznosításával, 

funkcióváltással; 

• A gyermekek átmeneti gondozása keretében a családok átmeneti otthonának és 

gyermekek átmeneti otthonának infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése. 

• Fenti közszolgáltatások térségi felzárkózáshoz kapcsolódó fejlesztése. 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi önkormányzati szociális és gyermekjóléti alapellátási infrastruktúra 

fejlesztését támogatja.  

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport: A kevésbé fejlett régiók teljes lakossága, valamint vállalkozásai, a hátrányos 

helyzetű térségek, települések lakossága, valamint vállalkozásai. 
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Kedvezményezettek: Elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, költségvetési 

szervek, önkormányzati gazdasági szervezetek, emellett intézkedéstől függően állami 

szervezetek és állami tulajdonú gazdasági szervezetek, civil és nonprofit szervezetek, 

közalapítvány, egyházak, térségi fejlesztési tanácsok, területfejlesztési önkormányzati 

társulások 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

 [2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A kevésbé fejlett régiók területi alapú fejlesztései a megyei önkormányzatok bevonásával 

működő megyei integrált területi programok keretében integrált terület- és településfejlesztési 

tartalommal valósulnak meg, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlet régiók, a kiemelt 

területfejlesztési térségek és a komplex programmal fejlesztendő járások, elmaradott térségek 

fejlesztésére.  

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

A tervezett intézkedések hozzájárulnak a DRS számos prioritásterületéhez és azok 

fellépéseihez. A helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése javítja a vidéki térségek 

hozzáférhetőségét (PA1b 5. akció). A fenntartható belterületi csapadékvíz-gazdálkodás 

fejlesztése összhangban áll az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodással (PA4 6. 

akció), a klímaváltozás helyi és regionális hatásainak megelőzése és mérséklése (PA5 5. 

akció), illetve a helyi zöld és kék infrastruktúra fejlesztése (PA6 5. akció) szintén megjelenik 

a DRS céljai között.  A települési szolgáltatások javítása, az okos település fejlesztések pedig 

az intézményi kapacitások és együttműködés erősítéséhez járulnak hozzá (PA10 1., 7. és 8. 

akció). 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

 [1000] 

2.1.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritá

si 

tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelytere

mtés és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókate

gória 

Azonosí

tó [5] 

Mutat

ó 

[255]  

Méré

si 

egysé

g 

Mérföld

kő 

(2024) 

 

Cél (2029) 
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Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett  

RCO01  Támog

atott 

vállalk

ozások 

(mikro

-, kis-, 

közép- 

és 

nagyvá

llalkoz

ások 

szerinti 

bontás

ban) 

db 182 911 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett 

RCO46 A 

TEN-T 

úthálóz

aton 

kívüli 

átépítet

t vagy 

korszer

űsített 

utak 

hossza 

km 141 704 

(420+284) 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett  

RCO77 Támog

atott 

kulturá

lis és 

idegen

forgal

mi 

helyek 

száma 

db 59 294 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett 

RCO26 Az 

éghajla

tváltoz

áshoz 

való 

alkalm

azkodá

s 

érdeké

ben 

újonna

n 

épített 

vagy 

korszer

űsített 

ha 12 62 
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zöld 

infrastr

uktúra 

(ha) 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA Kevésbé 

fejlett 

RCO58 Támog

atott 

kerékp

ár-

infrastr

uktúra 

(km) 

km 130 651 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA Kevésbé 

fejlett 

RCO65 Az új 

vagy 

korszer

űsített 

szociál

is 

lakáso

k 

kapacit

ása 

(szemé

lyek) 

fő 24 477 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

ERFA Kevésbé 

fejlett 

RCO66 Az új 

vagy 

korszer

űsített 

gyerm

ekgond

ozási 

létesít

ménye

k 

férőhel

y 

kapacit

ása 

(szemé

lyek) 

fő 1096 5479 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

ERFA Kevésbé 

fejlett 

RCO67 Az új 

vagy 

korszer

űsített 

oktatás

i 

létesít

ménye

k 

fő 2771 13856 
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biztonság 

előmozdítása nem 

városi területeken. 

férőhel

y 

kapacit

ása  

(szemé

lyek) 

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 

Priorit

ási 

tengel

y  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahe

lyteremtés 

és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régió

kateg

ória 

Azon

osító 

[5] 

Muta

tó 

[255] 

Mérési 

egység 

Kiind

ulási 

érték 

vagy 

refere

nciaé

rték 

Ref

ere

ncia 

év 

Cél 

(2029) 

 

Adatfo

rrás 

[200] 

Megj

egyzé

sek 

[200] 

Versen

yképes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági 

és 

környezeti 

helyi 

fejlesztés, 

kultúra, 

természeti 

örökség, 

fenntarthat

ó turizmus 

és 

biztonság 

előmozdítá

sa nem 

városi 

területeke

n. 

ERFA Kevés

bé 

fejlett 

RCR3

5 

Árvíz

védel

mi 

intézk

edése

k 

előny

eiből 

részes

ülő 

lakoss

ág 

(fő) 

fő   163718 RFP IH 

projekt 

adatok 

 

 

2.1.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Versenyképes ERFA Kevésbé fejlett 129 74.800.000,6 
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megye 

Versenyképes 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 130 78.450.139,7 

Versenyképes 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 131 bis 1.739.242.741,3 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Versenyképes 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 01 1.892.492.881,6 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 

     

 

2.1.2. PO5-i. Integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a 

kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és biztonság 

előmozdítása városi területeken. 

2.1.2.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS 
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Tervezési és végrehajtási keretek 

Az intézkedés az ERFA rendelet 9. cikk szerinti Fenntartható városfejlesztést támogatja a 

megyei integrált területi programokban kiválasztott városokban (indikatívan 20-60 város), 

helyi városfejlesztési stratégia alapján, egyéb területi eszköz formájában.  

Az intézkedés a megyei integrált területi programok keretében, azokhoz kapcsolódva 

valósul meg, a városok kiválasztása a megyei önkormányzatok bevonásával történik, az 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz és a megyei területfejlesztési 

koncepcióhoz és programhoz illeszkedve. 

Az intézkedés az integrált városfejlesztési programok keretében megvalósuló fejlesztéseket 

támogatja a TOP Plusz 1-3. prioritás szerinti tartalommal. A forrásfelhasználás helyi 

városfejlesztési stratégia alapján történik, mely az integrált településfejlesztési stratégián 

(ITS) alapul. Az OFTK-hoz és a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz 

illeszkedve megyei integrált területi programban kiválasztásra kerülnek azok a városok, 

amelyek komplex és innovatív megközelítésű, közösségi bevonással készülő 

városfejlesztési stratégiákat állítanak össze. Második lépésként a kiválasztott városok 

stratégiai céljaik eléréséhez helyi városfejlesztési programot valósíthatnak meg. 

Az intézkedésben a megyei integrált területi programban meghatározottak szerint 

felhatalmazott városi önkormányzatok köre jogosult helyi fejlesztési stratégiával történő 

pályázásra.  

A kiválasztás szakmai és területi szempontok alapján történik, az OFTK-hoz és az adott 

megyei területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott városfejlesztési 

célokhoz és szempontokhoz illeszkedve. 

Tematikai fókusz: 

A tényleges tematikai fókusz a megyei ITP és a helyi városfejlesztési stratágiák tervezése 

során alakítható ki. 

• Teljes TOP Plusz megyei tematika lehetősége, integrált megközelítésben, kiemelten: 

• Klíma, zöld- és kék infrastruktúra 

• Digitális átállást támogató okos város és IKT fejlesztések 

• Városi közlekedés és közösségi terek, funkciók 

• Városi és várostérségi szolgáltatások 

• Városi helyi gazdaság 

 

Területi fókusz: 

A tényleges tematikai fókusz a megyei ITP és a helyi városfejlesztési stratágiák tervezése 

során alakítható ki, a megyei városhálózati sajátosságok szerint: 

• Megyeszékhelyek és megyei jogú városok  

• Fejlődési tengelyek közép- és kisvárosai 

• Megyei alközpontok (további járásszékhely közép- és kisvárosok) 
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• Pest megyében a fővárosi agglomeráción kívül eső adminisztratív központok 

• Várostérségi megközelítés lehetősége, város-vidék együttműködéssel 

 

A  megyei tervezés során javasolt városok és kiválasztási szempontjaik: 

Magyarország a 2021-27 közötti programozási időszakban a korábbi időszak gyakorlatától 

eltérően nem csak a megyei jogú városok, hanem egyéb városi jogállású települések 

számára is biztosítani kívánja a fenntartható városfejlesztés eszközének alkalmazását. A 

tagállam számára elsődleges cél, hogy lakosai egyenlő eséllyel férjenek hozzá a magas 

életminőséget biztosító szolgáltatásokhoz, gazdasági és települési környezethez. Ennek 

teljesüléséhez a településhálózat regionális és térségi hatáskörű csomópontjainak 

kiegyenlített fejlesztése beláthatóan fontos lépés. Ebben a feladatban a megyei jogú 

városok mellett a középvárosi településcsoportnak kiemelt szerepe van. 

Hazánk történelmi örökségéből fakadóan igen kiegyensúlyozatlan településhálózattal 

rendelkezik, és ezt az egyenlőtlen helyzetet erősíti az ország centrális-sugaras 

elrendeződésű közlekedési hálózata is. A kiegyenlítésre tett decentralizációs kísérletek 

ellenére a 21. század harmadik évtizedében még mindig egyértelmű gazdasági és népességi 

túlsúly jellemzi az ország fővárosát. 

A mai országhatár közelében húzódó, korábban is megyeszékhelyek vagy megyei 

jelentőségű nagyobb regionális központjainak (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc) 

jelentősége az utóbbi 100 évben jócskán felértékelődött és ez történt a megyeszékhelyeink 

többségével is, amennyiben sikerült közigazgatási szerepükön túl valódi gazdasági, oktatási 

és kulturális térszervező centrumokká kinőniük magukat. A 2014-2020 programozási 

időszak ebben támogatta őket. 

A megyeszékhelyek és a megyei jogú városok körét követő városkört a 10-30 ezer fős 

népességgel bíró városok alkotják. Ezek a települések többnyire közigazgatási központok 

(járásszékhelyek), amely jellemző független a lakosságuk számától. A városok valós 

térszerkezet-alakító képességét sokkal erőteljesebben befolyásolja közlekedési 

elérhetőségük, a fővároshoz viszonyított relatív helyzetük és egyéb tudatosan mozgósított 

belső erőforrásaik. 

A járásszékhelyek amellett, hogy egy szűkebben vett térség közigazgatási/adminisztratív 

központjai, fontos szerepet játszanak a gazdaság térszervezésében, jelentős lehet saját tőke-

dinamikát generáló képességük, ami pl. a foglalkoztatás térségi szervezésében teheti azokat 

még hangsúlyosabbá. Ez nem minden járásközpont esetében jellemző és akadnak olyan 

egyéb városaink is, amelyek gazdasági ereje és dinamikája meghaladja az adminisztratív 

központjáét.  

Ebből következően a TOP Plusz keretében megerősítésre kijelölhető városok köre az ország 

különböző pontjain eltér. Mindezt bonyolítja tovább a főváros a szűken vett Pest megyei 

térségben, ahol megint újabb, az ország más pontjain nem jellemző szempontok kísérik a 

városok hálózatának jellegzetességeit, a metropolisz térség sajátos jellemzőivel. 

Az országot jellemző társadalmi-gazdasági folyamatok elrendeződésének, térbeli 

terjedésének, főbb irányainak és súlypontjainak, azaz bizonyos szempontból kitüntetett 

pontok megjelenítésének szemléltető eszközei a térszerkezeti ábrák. A szemléltetett 

folyamatok a természeti, társadalmi, gazdasági elemek eloszlásán, sűrűsödésén, hiányán, 

heterogenitásán alapulnak és csomópontokat, tengelyeket, zónákat és centrum-periféria 
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viszonyokat képesek kirajzolni. 

A városhálózat az OFTK-ban 

 

 

Abszolút súlyponti település Budapest, amely körül az országos várospolitikához, annak 

súlypontjaihoz, országos településhálózat szerkezetéhez illeszkedő módon két markáns 

városgyűrű rajzolható ki, egy a Budapestet 40-80 km-es sugarú körben körülvevő városok 

által, egy másik pedig nagyjából 120-180 km-es sugarú körben. Ezen a két körön szinte 

valamennyi megyeszékhely település megtalálható. 

A magas életminőség egyenlő esélyű elérhetősége, azaz a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosíthatóságának első lépcsőfoka ez a két városgyűrű alkotta 

településlánc, amelyekről továbblépve érhetőek el a további, kisebb települések. A 

városgyűrű ugyan kirajzolja a térségükből kiemelkedő súlyponti településeket, ezek 

azonban a térségük általános fejlettségi állapotától nem függetleníthetők, mivel kisugárzó 

hatásukat meghatározza egyrészről megyéjük fejlettségi szintje, valamint a megyeszékhely 

lakosságszáma, mely 30 ezer és 200 ezer fő között mozog. Az egyenletes színvonalú 

szolgáltatások elérése akkor lehetséges, hogyha a hátrányból induló térségek központjai, 

illetve a versenyképes térségek centrumai egyaránt további megerősítésre kerülnek 

sajátságaik figyelembevételével. Ez a célkitűzés feladatokat generál mind a leszakadó 

térségek, mind a fejlett térségek fejlesztése irányába, azonban eltérő fókuszokkal. 

A térszerkezeti és településhálózati adottságokon túl továbbá az egy-egy megye számára 

rendelkezésre álló forráskeret is befolyásolja, hogy mely városok szerepének erősítése 

valósulhat meg TOP Plusz keretei között. 

Az ország valamennyi megyéjében a TOP Plusz programozással párhuzamosan zajló 

megyei területfejlesztési koncepciók és programok helyzetfeltárása alapján a megyei 



 

45 

 

tervezésben az alábbi fókuszok érvényesülnek: 

1. megyeszékhelyek / megyei jogú városok 

2. fejlődési tengelyek 

3. további alközpontok 

1. Megyeszékhelyek / megyei jogú városok 

A megyei tervezésben kivétel nélkül elsődleges figyelem kerül a megye területén található 

nagyvárosokra, megyei jogú városokra, amelyek az ország városhálózatának gerincét 

képezik. Habár a legjobban pozícionált települések, hiszen a megye területén elsődleges 

közvetítői a fejlődést érintő új jelenségeknek, mégis továbbra is szükséges ezeket a 

városokat térszervező szerepkörükben megerősíteni, hiszen környezetükhöz képest ugyan 

jobb pozícióban vannak, egymáshoz viszonyított fejlettségük azonban relatív. Így kevésbé 

fejlett térségekben a megyeszékhely / megyei jogú város támogatása is indokolt. Fejlett 

térségekben támogatásukra új területi struktúraként való megjelenésük ad indokot, amikor 

már nem mint önálló város, hanem inkább mint várostérség kerülnek értelmezésre. A 

várostérséggel növelt területek kijelölésével a megyei kisugárzó hatás érvényesítésére 

közvetlen szinergiát erősítő eszköz is rendelkezésre áll. 

A megyék közül, amelyek csak a megyeszékhelyüket jelölték az ERFA 9. cikk települések 

közé: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, 

Somogy, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyék. Ezek közül is várostérséggel együtt kerül 

kijelölésre Szolnok, valamint önálló földrajzi célterület került kijelölésre Miskolc, 

Nyíregyháza és Kecskemét esetében. 

A szakpolitikai irányokkal párhuzamosan a megyék tervezéséből is kirajzolódik a 

többpólusú városhálózat kialakításának igénye. Lehetőségeik és adottságaik okán több út is 

áll előttük, amelyek mentén a további támogatandó alközpontokat kijelölhetik. Ezek meg is 

jelennek a megyei tervezésben mint kijelölési irányok: a fejlődési tengelyek mentén 

elhelyezkedő súlyponti települések és a további alközpontok (várospárok, adminisztratív 

központok). 

2. Fejlődési tengelyek 

Az ország térszerkezeti ábráján a főbb fejlődési tengelyek a fő közlekedési útvonalakkal 

esnek egybe, így elsősorban az autópályák, magasabb rendű főútvonalak iránya jelöli ki 

ezeket. Jelentőségük azoknak a településeknek van a térszerkezet szempontjából, amelyek 

közvetlenül ezek mentén helyezkednek el, e terjedési útvonalakon sorakoznak. Önmagában 

attól, hogy egy település egy ilyen főbb térszerkezeti egységen található, nem válik 

automatikusan kitüntetett ponttá a térben, ahhoz szükség van olyan belső erőforrásokra is, 

mint a lakónépesség súlya, tőke-dinamikát generáló tényezők jelenléte stb. 

Egy-egy megye területére koncentrálva megfigyelhető, hogy az országos jelentőségű fő 

fejlődési tengelyek mellett szűkebb térségi jelentőségű irányok és súlypontok is 

kirajzolhatók, kijelölve a helyi jelentőségű fejlődési tengelyeket és kitüntetett térbeli 

pontokat, azaz a megye egyéb alközponti településeit. 

A megyei fejlődési tengelyek mentén történő város kijelölés több megyében is megjelenik, 

így például Baranya fejlődésének kulcsa a Pécs-Mohács tengely erősítése, vagy Békés 

megyében szükséges az agglomerálódó Békéscsaba – Gyula tengely erősítése. Heves 

megyében a Hatvan – Gyöngyös – Eger tengely fejlődését az autópálya nyomvonala jelöli 
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ki, míg Nógrádban az északi határmenti tengelynek ad a megye fejlesztési prioritást 

(Balassagyarmat – Salgótarján). A kijelölt városok e tengelyek mentén valamennyien 

olyan súlyponti népességkoncentrációk, amelyek alközponti szerepének megerősítését 

támogatni szükséges. 

3. További alközpontok 

A további alközpontok a fejlődési irányok mentén kijelölt súlypontok mellett egyéb 

súlyponti települések lehetnek, amelyek akár az ország térszerkezeti ábráján is 

megjelenhetnek, de amelyek inkább az adott megye településhálózati sajátosságaival 

vannak összefüggésben. 

A megye területén további alközpontok kijelölése abban az esetben szükséges, amennyiben 

a megye térszerkezete, illetve településhálózata alapján van olyan egyéb város, amelyet 

alközponti szerepében erősíteni szükséges, mivel az erőforrások, gazdasági tevékenységek 

és szolgáltatások térben történő egyenletesebb terítődése és ezzel elérhetősége érdekében 

ez a szükségszerű. Abban az esetben, ha a megyeszékhely város és a megye egyéb városai 

közötti méretbeli különbség aránytalanul nagy, a források elaprózása a kisvárosi körre 

valószínűleg kevésbé lesz hatékony. 

A további alközpontok kijelölése inkább azokban a megyékben szükséges, ahol több 

megyei jogú város is található a megye területén, ahol van egyéb olyan nagyobb 

lakosságszámú település, amely térszervező, esetleg tőke-dinamizáló erővel bír, esetleg a 

megye működésében eleve adott egy olyan társközponti település, amely funkciójában 

jelenleg is a megyeszékhely által biztosított szinthez közelít. 

Itt az alközpont kijelölésében szintén a megye sajátos fejlődési dinamikái, 

településhálózata lesz a döntő szempont, amelyek alapján két jellegzetesség rajzolódik ki: 

vagy olyan települések kerülnek kijelölésre a megye területén belül, amelyek a 

megyeszékhely várossal azonos vagy közel azonos gazdasági dinamikával rendelkeznek, 

amennyiben pedig ilyen ellenpólus, várospár nincs a megye területén, a dinamikus 

járásközpontok, mint erős térszervezők jelentik a többpólusú városszerkezet 

fókuszpontjait. 

A megyei tervezésben azok a megyék, amelyek nem rendelkeznek sem markáns fejlődési 

tengelyekkel, amelyek mentén gazdaságilag dinamikus városok helyezkednek el, sem 

pedig olyan várospárral, amelyek a megyeszékhellyel legalább részben analóg feladatokat 

látnak el, az adminisztrációs központ járásszékhely településeket jelölik az ERFA 9. cikk 

városok közé. Ilyen megyék a jellemzően nagyobb, összefüggő belső periferikus 

térségekkel rendelkező megyéink, mint Fejér, Tolna és Csongrád. 

A többi megye valamennyi olyan városát önálló forrásból kívánja támogatni a következő 

programozási időszakban, amelyik a megye kiegyensúlyozott településszerkezetének 

pillérjévé válhat. 

Pest megye sajátos helyzete és településszerkezete 

Pest megyét sajátos településszerkezet, gazdasági, társadalmi és közlekedési adottságok 

jellemzik. A térség fejlesztésének az ország egészére nézve meghatározó jelentősége van, 

amelyet fokoz a régió nagy népsűrűsége és a főváros központi közigazgatásban betöltött 

szerepe. Legszembetűnőbb markáns kettőssége, hogy a területén elhelyezkedő főváros nem 

csak egyszerűen adminisztratív szempontból emelkedik ki a megye területéből, hanem 
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fejlettségi adottságai okán önálló régiókategóriát alkot a megye területének közepére 

ékelődve. 

A megye fővároson kívüli területei sem kevésbé ellentmondásosak: területén a főváros 

agglomerációs fejlődésének eredményeként szárnyaló városok és társadalmi-gazdasági 

szempontból leszakadó, komplex programmal fejlesztendő térségek egyaránt 

megtalálhatók. A megyét jellemző folyamatok (különösen az agglomerációs térségben), 

fejlődési irányok egészen más jelleget mutatnak, mint az ország más területein, városi 

településeit sokkal jobban befolyásolják a főváros közelségéből / hatásából eredő 

piacgazdasági folyamatok, mint az adminisztrációs szerepkörök, a főváros körüli 

népességkoncentráció pedig az ország más területein sehol nem tapasztalható egyedi 

jelenséget és problémakört eredményez. 

A megye helyzetének összetettsége, a településhálózat fejlődésére ható tényezők más 

megyében nem tapasztalható eltérése egészen eltérő városkijelölési logikát követel meg a 

megyei tervezőktől, mint a többi megyében. 

Budapest dominanciájának csökkentése nem csak az ország távoli megyéiben jogos 

kívánalom, a főváros agglomerációjának területén is szükségszerű. A Budapesti 

Agglomeráció területén számos olyan nagyobb város található, amely ezt a pólus szerepet 

megtestesíti. Ezek jellemzően a megye 25 ezer főnél népesebb városai. Ebben a szerepben 

ezeket a városokat támogatni érdemes. 

A főváros fejlettségéből ugyanakkor nem csak előnyei származnak a környező 

településeknek. Viszonylagos közelségük okán ugyanis a főváros nagyon sok gazdasági 

nehézséggel küzdő térséggel szemben elszívó hatással rendelkezik. A lokális gazdasági 

nehézségek immár társadalmi problémákkal is párosulnak a megye területén. Ezeknek a 

térségeknek jelenthet kiutat központi városaik megerősítése, amelyre felfűzve a térség 

többi települése is magára találhat majd idővel. 

Pest megyében tehát a városkijelölés a 2021-2027-es programidőszakban az 

agglomeráción kívül eső adminisztratív központok megerősítésére koncentrál. 

 

A fent leírt irányelvek és a megyei tervezés alapján az alábbi városok kerültek kijelölésre, 

mint az ERFA 9. cikk alá tartozó városok: 

 Város Státusz Lakónépesség (fő) 

Baranya megye 

1. Komló székhelytelepülés 22 465 

2. Mohács székhelytelepülés 17 025 

3. Pécs megyei jogú város 141 843 

Bács-Kiskun megye 

4. Kecskemét megyei jogú város 110 373 
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Békés megye 

5. Békéscsaba (és járása) megyei jogú város 58 654 

6. Gyula (és járása) székhelytelepülés 28 916 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

7. Miskolc megyei jogú város 152 901 

Csongrád-Csanád megye 

8. Szeged megyei jogú város 160 258 

9. Makó székhelytelepülés 22 367 

10. Csongrád székhelytelepülés 15 949 

11. Kistelek székhelytelepülés 7 098 

12. Hódmezővásárhely megyei jogú város 43 149 

13. Mórahalom székhelytelepülés 6 391 

14. Mindszent nem székhelytelepülés 6 302 

Fejér megye 

15. Székesfehérvár megyei jogú város 96 529 

16. Dunaújváros megyei jogú város 43 310 

17. Mór székhelytelepülés 13 904 

18. Gárdony székhelytelepülés 12 085 

19. Sárbogárd székhelytelepülés 11 787 

20. Bicske székhelytelepülés 11 489 

21. Enying székhelytelepülés 6 645 

22. Martonvásár székhelytelepülés 5 746 

Győr-Moson-Sopron megye 

23. Győr megyei jogú város 133 946 

24. Sopron megyei jogú város 63 065 
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25. Mosonmagyaróvár székhelytelepülés 34 218 

Hajdú-Bihar megye 

26. Debrecen megyei jogú város 201 112 

Heves 

27. Hatvan székhelytelepülés 20 012 

28. Gyöngyös székhelytelepülés 28 929 

29. Eger megyei jogú város 51 894 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

30. Szolnok és térsége megyei jogú város 70 554 

Komárom-Esztergom megye 

31. Tatabánya megyei jogú város 66 141 

32. Esztergom székhelytelepülés 28 165 

33. Salgótarján megyei jogú város 32 982 

34. Balassagyarmat székhelytelepülés 14 496 

35. Aszód székhelytelepülés 6 223 

36. Budakeszi székhelytelepülés 14 874 

37. Dabas székhelytelepülés 17 427 

38. Gyál székhelytelepülés 24 195 

39. Monor székhelytelepülés 18 418 

40. Nagykáta székhelytelepülés 12 303 

41. Nagykőrös székhelytelepülés 23 538 

42. Pilisvörösvár székhelytelepülés 14 444 

43. Ráckeve székhelytelepülés 10 800 

44. Szob székhelytelepülés 2 527 

45. Vecsés székhelytelepülés 21 311 
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Somogy megye 

46. Kaposvár megyei jogú város 60 656 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

47. Nyíregyháza megyei jogú város 116 814 

Tolna megye 

48. Bonyhád székhelytelepülés 12 706 

49. Dombóvár székhelytelepülés 17 924 

50. Paks székhelytelepülés 18 489 

51. Szekszárd megyei jogú város 31 544 

52. Tamási székhelytelepülés 7 852 

53. Tolna székhelytelepülés 10 906 

Vas megye 

54. Szombathely megyei jogú város 78 591 

Veszprém megye 

55. Pápa székhelytelepülés 30 330 

56. Veszprém megyei jogú város 59 119 

Zala megye 

57. Zalaegerszeg megyei jogú város 56 722 

58. Nagykanizsa megyei jogú város 46 049 

59. Keszthely székhelytelepülés 19 183 

60. Lenti székhelytelepülés 7 283 

A városok kijelölése során tehát Pest megyét kivéve mindenhol érvényesült az első számú 

fókusz, a megyei jogú városok kijelölése. A további alközpontok kijelölésére általában 

azokban a megyékben került sor, ahol vagy a városok lakosságszáma nem mutat nagy 

szórást a megyeszékhely és a járásszékhely települések vonatkozásában, vagy a 

megyeszékhelyhez képest a következő legnagyobb város is nagyobb súlyban képviseli a 

megye lakosságát. Ez alól kivétel Pest megye, ahol azok a járásszékhelyek képviselik a 

fenntartható városok körét, amelyek Budapest és Pest megye nagyobb városai mellett 
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alközponti funkcióik megerősítését igénylik, mellettük ugyanis még a főváros került be 

ebbe a körbe. Ezzel jelenleg a tagállamban a megyék általi kijelölés útján az 1.4 

intézkedés kedvezményezettjeivel, valamint Budapest prioritásszintű részvételével 

valósul meg a fenntartható városfejlesztés eszköze. 

 

Főbb beavatkozási területek: 

Az intézkedés a TOP Plusz 1. prioritás 5.1 egyedi célkitűzés szerinti tartalommal valósul 

meg az érintett városokban, az érintett város helyi tervezésével és bevonásával tervezett és 

megvalósított helyi városfejlesztés programok keretében. Az intézkedés lehetőséget biztosít 

az előző programidőszakban támogatásban részesített városi helyi akciócsoportok 

városfejlesztési tevékenységeinek támogatására is. 

Az intézkedés lehetőséget ad ERFA és ESZA Plusz forrásokkal és komplex intézkedés 

tartalommal működő integrált területi programok tervezésére és megvalósítására, mely 

egyúttal az ERFA kötelező fenntartható városfejlesztési allokációját (8%) is biztosítja. A 

fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó ESZA Plusz fejlesztéseket a 3. prioritás 

tartalmazza. 

Intézkedési tartalom, főbb beavatkozási tématerületek: 

Az intézkedés az 1-3. prioritás beavatkozásait integráltan valósítja meg. 

• Helyi gazdaságfejlesztés (TOP Plusz 1. prioritás, PO5) 

• Településfejlesztés, települési szolgáltatások  (TOP Plusz 1. prioritás, PO5) 

• Helyi és térségi közszolgáltatások  (TOP Plusz 1. prioritás, PO5) 

• Klímabarát intézkedések (TOP Plusz 2. prioritás, PO2) 

• Humán ESZA+ fejlesztések (TOP Plusz 3. priroritás, PO4) 

 

Területi forrásallokáció: 

• Megyén belüli területi forrásallokáció: 

• fenntartható városfejlesztés keret 

• megyei városfejlesztési kereten belül a kiválasztott városok városfejlesztési 

keretei 

Főbb kedvezményezettek: 

• elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, többségi tulajdonú 

önkormányzati gazdasági szervezetek 

• emellett intézkedéstől függően területfejlesztési önkormányzati társulások, állami 

szervezetek és többségi állami tulajdonú gazdasági szervezetek,  

• társadalmi vállalkozások, civil szervezetek, nonprofit szervezetek, egyház, 

közalapítvány 

OP lehatárolási elvek: 

elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP 

Plusz. 
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A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport: Az érintett városok teljes lakossága, valamint vállalkozásai. 

Kedvezményezettek: Elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, többségi 

önkormányzati gazdasági szervezetek, emellett intézkedéstől függően területfejlesztési 

önkormányzati társulások, állami szervezetek és többségi állami tulajdonú gazdasági 

szervezetek, civil és nonprofit szervezetek, egyházak. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

 [2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A megyei önkormányzatok bevonásával működő megyei integrált területi programok 

keretében kiválasztott városok (indikatívan 20-60 város). Javasolt fókusz a megyeszékheyek 

és a fejlődési tengelyeken fekvő és további megyei alközpont közép- és kisvárosok, köztük a 

határvárosok (harármenti járásokban fekvő városok), a ténylegesen kiválasztott városi kör a 

megyei ITP tervezés során rögzül. A városok mellett lehetőség van várostérségi helyi 

fejlesztési stratágia összeállítására, város-vidék együttmáködés megvalósítására. A megyei 

önkormányzatok a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban meghatározott 

városfejlesztési célok és szempontokhoz illeszkedve tesznek javaslatot a fenntartható 

városfejlesztés eszközbe vont városokra. Az ERFA 8 %-ának fenntartható városfejlesztésre 

fordítandó forrásait a prioritás a megyei integrált területi program keretében városfejlesztési 

intézkedéssel és Budapest prioritásszintű részvételével kezeli a helyi városfejlesztési 

stratégiák alapján. 

 

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

A tervezett intézkedések hozzájárulnak a DRS számos prioritásterületéhez és azok 

fellépéseihez. A helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztése javítja a vidéki térségek 

hozzáférhetőségét (PA1b 5. akció). Az önkormányzati energetikai intézkedések hozzájárulnak 

az energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás növeléséhez (PA2 1. és 2. akció). A 

fenntartható belterületi csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése összhangban áll az 

éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodással (PA4 6. akció), a klímaváltozás helyi és 

regionális hatásainak megelőzése és mérséklése (PA5 5. akció), illetve a helyi zöld és kék 

infrastruktúra fejlesztése (PA6 5. akció) szintén megjelenik a DRS céljai között.  A települési 

szolgáltatások javítása, az okos település fejlesztések és a fenntartható városfejlesztési 

intézkedések pedig az intézményi kapacitások és együttműködés erősítéséhez járulnak hozzá 

(PA10 1., 7. és 8. akció). 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

 [1000] 



 

53 

 

2.1.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritá

si 

tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelytere

mtés és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókate

gória 

Azonosí

tó [5] 

Mutat

ó 

[255]  

Méré

si 

egysé

g 

Mérföld

kő 

(2024) 

 

Cél (2029) 

 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti helyi 

fejlesztés, kultúra, 

természeti örökség, 

fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása városi 

területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett  

RCO74 Az 

integrá

lt 

területf

ejleszt

ési 

stratégi

ák  

projekt

jei által 

érintett 

lakossá

g 

fő  

 

Később 

kerül 

célérték 

megadásra 

Verseny

képes 

megye 

Integrált és 

befogadó 

társadalmi, 

gazdasági és 

környezeti fejlődés, 

a kultúra, a 

természeti örökség, 

a fenntartható 

turizmus és 

biztonság 

előmozdítása városi 

területeken. 

ERFA kevésbé 

fejlett  

RCO75 Támog

atott 

integrá

lt 

települ

ésfejle

sztési 

stratégi

ák 

db  Később 

kerül 

célérték 

megadásra 

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 

Prioritási 

tengely  

Egyedi 

célkitű

zés 

(„Munk

ahelyter

emtés 

és 

növeke

dés” 

célkitűz

és)  

Alap Régiók

ategóri

a 

Azon

osító 

[5] 

Mu

tató 

[25

5] 

Mé

rési 

egy

ség 

Kiindul

ási 

érték 

vagy 

referen

ciaérté

k 

Refer

encia 

év 

Cél 

(2029) 

 

Adatf

orrás 

[200] 

Megjeg

yzések 

[200] 
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Versenyké

pes megye 

Integrál

t és 

befogad

ó 

társadal

mi, 

gazdasá

gi és 

környez

eti helyi 

fejleszt

és, 

kultúra, 

termész

eti 

örökség

, 

fenntart

ható 

turizmu

s és 

biztons

ág 

előmoz

dítása 

városi 

területe

ken. 

ERFA kevésbé 

fejlett  

RCR5

2 

Zöl

d 

terü

lete

k 

kial

akít

ásár

a, 

szoc

iális 

laká

sokr

a, 

gaz

dasá

gi 

vag

y 

egy

éb 

célo

kra 

reha

bilit

ált 

föld

terü

let 

(ha) 

ha - - Később 

kerül 

célérték 

megadá

sra 

- - 

 

2.1.2.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Versenyképes 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 131 bis 972.691.728,6 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 
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Versenyképes 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 01 972.691.728,6 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 

     

 

2.2. KLÍMABARÁT MEGYE 

 Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza 

 Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően** 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően12 
 

2.2.1. PO2-i. Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának csökkentése 

2.2.1.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

Főbb beavatkozási területek 

 
12 Abban az esetben, ha a források az ESZA Plusz rendelet 4.cikk (1) bekezdés (x) szerinti 

egyedi célkitűzés alá tartoznak, beszámítanak az ESZA Plusz rendelet 7.cikkének (4) 

bekezdésében foglaltak teljesülésébe. 
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Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten fontos a városokban, 

azonban a város-vidék együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos eredményeket 

hozhat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, 

önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a 

megyei önkormányzatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal 

az állam többségi tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások 

részarány növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának 

támogatása történik meg. Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének 

kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések támogatása.  

Főbb kedvezményezettek a helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési 

szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, valamint azok az intézmények, 

amelyek többségi önkormányzati tulajdonú épületen látnak el üzemeltetési, működtetési, 

feladat-ellátási felelősséget, illetve a szemléletformáló akciók esetében ezeken túl nonprofit 

szervezetek és az önkormányzati részvételű energiaközösségek. 

Beavatkozási területek: 

• Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, kisebbségi megyei önkormányzati és 

egyúttal többségi állami tulajdonban álló épületek energetikai korszerűsítésére és 

energiamegtakarításra irányuló beruházásai, ennek részeként hőszigetelés és 

nyílászárócsere, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, 

épületek világítási rendszereinek korszerűsítése (pl. intelligens világítási rendszerek 

alkalmazása), okos hálózati és okos mérési rendszerek kialakítása, zöldinfrastruktúra 

megoldásként zöldfal és zöldtető megvalósítása 

• Helyi hő- és hűtési igény, valamint villamostenergia-igény kielégítése, a 

decentralizált – helyi adottsűgpoknak megfelelő – megújuló energiaforrás alapú, 

egyéni és közösségi szintű, a saját vagy nem saját célú, az energiaközösségek 

fogyasztásának kiváltását célzó energiatermelés és felhasználás ösztönzése, 

elsősorban nap, biomassza, geotermális, hőszivattyú alapú rendszerek 

alkalmazásával; 

• Geotermális energia hasznosításához kapcsolódó egyéb, az üvegházhatású gázok 

kibocsátás csökkentését elősegítő tevékenységek, a keletkező kísérőgázok és metán 

komplex energetikai és környezetvédelmi célú hasznosítása; 

• Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése, illetve az előző 

időszakban elkészült Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjaira 

(SEAP) épülő projektek, a programok megvalósítása energiahatékonysági 

tevékenységeken, megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazásán, valamint 

energetikai célú szemléletformálás tevékenységeken keresztül; 

• A beavatkozásokhoz kapcsolhatók szemléletformálási, disszeminációs, oktatási 

tevékenységek az energia- és klímatudatosság növelését, az energiahatékonysági 

fejlesztések és a megújuló energia felhasználás arányának növelését, valamint a 
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zöldinfrastruktúra fejlesztését elősegítő tevékenységek bemutatása érdekében. 

Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében 

• A fenti (helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-

felhasználás) beavatkozási tartalom a fenntartható városfejlesztésbe integráltan. 

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a helyi önkormányzati energetikai fejlesztéseket támogatja. 

Területi forrásallokáció: 

• megyei forrásallokáció 

 

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport: A kevésbé fejlett régiók lakossága, vállalkozásai. 

Kedvezményezettek: Elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, önkormányzati 

gazdasági szervezetek, emellett fenntartótól függően állami szervezetek civil és nonprofit 

szervezetek, egyházak. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

 [2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A kevésbé fejlett régiók területi alapú fejlesztései a megyei önkormányzatok bevonásával 

működő megyei integrált területi programok keretében valósulnak meg integrált terület- és 

településfejlesztési tartalommal, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és 

elmaradott térségek fejlesztésére. A fenntartható városfejlesztési eszköz keretében a 

kiválasztott városoknak is biztosít forrásokat a prioritás. 

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

 [1000] 

2.2.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 



 

58 

 

Prioritás

i tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelyteremt

és és növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókateg

ória 

Azonosít

ó [5] 

Mutat

ó [255]  

Mérés

i 

egység 

Mérföldk

ő (2024) 

 

Cél 

(2029) 

 

Klímabar

át megye 

energiahatékonyság 

előmozdítása és az 

üvegházhatást 

okozó gázok 

kibocsátásának 

csökkentése 

ERFA kevésbé 

fejlett 

RCO 19 Javított 

energet

ikai 

teljesít

ménny

el 

rendel

kező 

középü

letek 

(m2) 

m2 30188 150940 

 

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 

Priori

tási 

tengel

y  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahel

yteremtés 

és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Al

ap 

Régióka

tegória 

Azon

osító 

[5] 

Muta

tó 

[255] 

Mér

ési 

egys

ég 

Kiindul

ási érték 

vagy 

referenc

iaérték 

Refer

encia 

év 

Cél 

(2029) 

 

Adatfo

rrás 

[200] 

Megjeg

yzések 

[200] 

Klíma

barát 

megy

e 

energiahaté

konyság 

előmozdítás

a és az 

üvegházhat

ást okozó 

gázok 

kibocsátásá

nak 

csökkentése 

ER

FA 

kevésbé 

fejlett 

RCR

29 

Becs

ült 

ÜHG

-

kiboc

sátás 

(CO2

t/év) 

CO2

t/év 

  23739 RFP IH 

projekt 

adatok 

 

 

2.2.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

Összeg (Euró) 
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Klímabarát 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 026 281,714.285,7 

Klímabarát 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 029 61.234.000,0 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Klímabarát 

megye 

ERFA Kevésbé fejlett 01 342.948.285,7 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 

     

 

2.3. TERÜLETI HUMÁN FEJLESZTÉSEK 

 Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza 

 Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően13 

 
13 Abban az esetben, ha a források az ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés (x) szerinti egyedi 

célkitűzés alá tartoznak, beszámítanak az ESZA+ rendelet 7.cikkének (4) bekezdésében 

foglaltak teljesülésébe. 
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2.3.1. PO4.-vii. Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség és az 

aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében. 

2.3.1.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

A TOP Plusz megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA Plusz 

fejlesztéseket támogató prioritása az 1. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó humán, 

ESZA Plusz típusú fejlesztéseket tartalmazza az alábbi tematika szerint: 

 

3.1. Megyei fejlesztések ESZA Plusz elemei 

Foglalkoztatási paktumok, helyi foglalkoztatás 

A beavaztkozás – építve az előző programozási időszakban a TOP forrásaiból 

finanszírozott foglalkoztatási együttműködések tapasztalataira – támogatja a megyei 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket a munkaerő-kereslet és kínálat 

megyei szintű összehangolása érdekében, kiemelten az országos átlagnál alacsonyabb 

foglalkoztatási szinttel rendelkező, kevésbé fejlett régiókban és megyékben. A 

foglalkoztatási együttműködések a térségi gazdaságot a munkaerő kereslet-kínálat 

összehangolásával, munkaerőpiaci szempontból releváns szereplők együttműködésével, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési programok koordinálásával és a vállalkozások 

munkaerő-igényének aktív munkaerőpőiaci eszközökön keresztül történő támogatásával 

fejlesztik. 

Beavatkozási területek: 

• Foglalkoztatási együttműködések (paktumok) támogatása, ezáltal a megyei 

koordinációs hozzáadott érték biztosítása. A már meglévő megyei foglalkoztatási 

együttműködések támogatása, Pest megyében új létrehozásának elősegítése, a 

megyei szintű foglalkoztatási stratégiák, akciótervek megvalósításával és a 

kormányhivatalok által a megyei szinten előzetesen meghatározott és szakpolitikai 

felelőssel egyeztetett célcsoport(ok) számára nyújtott aktív munkaerőpiaci 

eszközökkel az álláskeresők munkához juttatása, szinergiában a helyi 

gazdaságfejlesztési beavatkozásokkal; 

• Önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó ESZA+ fejlesztései, 

elsődlegesen a térségi és települési felzárkózási fejlesztésekhez kapcsolódva. 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi gazdaságfejlesztési beavatkozásaihoz kapcsolódó és a helyi 

munkaerőpiaci helyzet alapján azonosított célcsoport(ok) munkaerőpiaci részvételét 

elősegítő ESZA Plusz fejlesztéseket támogatja, így a foglalkoztatási együttműködések 
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tovább működését, valamint a térségi és települési felzárkózási fejlesztésekhez kapcsolódó 

ESZA Plusz beavatkozásokat. A GINOP Plusz ezzel ellentétben minden álláskereső és 

inaktív – kivéve a TOP Plusz keretében támogatott célcsoport(ok)at – számára nyitva áll. A 

TOP Plusz keretében tehát a megyei szükségletek alapján azonosított, jól definiálható és a 

szakpolitikai felelőssel a Munkaerőpiaci Stratégiai Terv keretében egyeztetett és évente 

felülvizsgált célcsoportok kizárólagos támogatására kerül sor, a többi álláskereső és inaktív 

támogatásához pedig a GINOP Plusz nyújt támogatást. 

Helyi közösségi és kulturális, helyi sport és szabadidős terek és szolgáltatások, valamint 

egészségügyi és szociális fejlesztések ESZA Plusz elemei 

A beavatkozás a lenti beavatkozások ESZA Plusz elemeit tartalmazza, közvetlenül 

kapcsolódva az ERFA finanszírozású beavatkozáshoz. 

A beavatkozás lehetőséget ad a helyi társadalom összetartozásának erősítése és közvetetten 

a helyi gazdasági fellendülése érdekében a települési közösségi és kulturális terekhez 

kapcsolódó szolgáltatások és programok fejlesztésére, kínálatuk bővítésére, valamint a 

települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok céljainak elérését segítő programok 

megvalósítására, ennek keretében helyi önkormányzati és civil tevékenységek 

támogatására, továbbá a megyei és térségi identitás erősítésére Megyei Esélyteremtő 

Paktumok megyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítására. A 

területi közösségi szolgáltatást biztosító települési kulturális intézmények szolgáltatásai és 

programjai – az innovatív módon történő felújításhoz, illetve eszközfejlesztéshez hasonlóan 

– lehetőség szerint célcsoport specifikusan valósítható meg. Mindemellett az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó humánerőforrás fejlesztés valósulhat meg képzésekkel és 

bértámogatással, valamint egészségfejlesztő programok szervezésére és lebonyolítására, 

szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítására kerülhet sor. 

Beavatkozási területek: 

• Közösségi szerepvállalást támogató szolgáltatások és programok szervezése, 

lebonyolítása; 

• Megye vagy járás területén lévő kulturális intézmények számára közösségi 

„placemaking”, közösségvezérelt szolgáltatások, eredmény-alapú tervezés és 

értékelés hazai modelljének kialakítása; 

• Közösségi és kulturális terekben új szolgáltatások és programok szervezése, 

lebonyolítása; ennek keretében települési pajtaszínház program fejlesztése 

• Fiatalok helyben maradását támogató programok szervezése, lebonyolítása, 

ifjúságot célzó tevékenységek, közösségfejlesztő és nem formális képzési 

programok megvalósítása 

• Megyei, térségi identitás erősítése; 

• Közösség és egészségfejlesztést célzó gyermek, diák és lakossági sport és 

testmozgás programok szervezése, lebonyolítása; 

• Helyi Esélyegyenlőségi Programok céljainak elérését segítő programok szervezése, 
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lebonyolítása; 

• Megyei Esélyteremtő Paktumok megyei szolgáltatáshiányokra válaszoló 

intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek;  

• Egészségügyi alapellátáshoz (TOP Plusz 1. prioritás) kapcsolódó helyi humán 

fejlesztések; 

• Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztéséhez (TOP 

Plusz 1. prioritás) kapcsolódó helyi humán fejlesztések; 

• Egészségfejlesztési programok szervezése, lebonyolítása; 

• Szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítása; 

• Térségfejlesztési együttműködések támogatása. 

 

TOP Plusz lehatárolási elvek: 

A TOP Plusz a helyi közösségi, térségfejlesztési, kulturális, szabadidős és 

egészségfejlesztési ESZA Plusz programokat, azok keretében az 1. prioritáson támogatott 

humán infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó helyi humán fejlesztéseket, programokat, 

valamint a megyei és térségi identitást erősítő programok, tevékenységek megvalósítását 

támogatja. 

 

3.2. Fenntartható városfejlesztés ESZA Plusz elemei 

Az intézkedés az ERFA rendelet 9. cikk szerinti Fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó 

ESZA Plusz fejlesztéseket támogatja az 1. prioritás Fenntartható városfejlesztés intézkedés 

ERFA beavatkozásaihoz kapcsolódó ESZA Plusz forrásokkal. 

A beavatkozás lehetőséget ad a megyei integrált programokban kiválasztott városok 

számára ERFA és ESZA Plusz forrásokkal és komplex intézkedés tartalommal működő 

integrált városfejlesztési stratégiákon alapuló városfejlesztési programok tervezésére és 

megvalósítására. 

Főbb beavatkozási területek: 

• Helyi gazdaságfejlesztés, településfejlesztés, települési szolgáltatások, helyi és 

térségi közszolgáltatások beavatkozási területek szerinti ESZA Plusz tartalom, 

 

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport: Az ország lakossága, valamint vállalkozásai, kiemelten a szegénységgel és/vagy 

társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett népességcsoprtok. 

Kedvezményezettek: Elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, költségvetési 

szervek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek, emellett intézkedéstől 

függően állami szervezetek és állami tulajdonú gazdasági szervezetek, civil és nonprofit 

szervezetek, egyházak, közalapítványok, sportegyesületek és egyéb sportszövetségek, 
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köztestület, társadalmi vállalkozások, térségi fejlesztési tanácsok, területfejlesztési 

önkormányzati társulások. 

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

 [2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A kevésbé fejlett régiók területi alapú fejlesztései a megyei önkormányzatok bevonásával 

működő megyei integrált területi programok keretében valósulnak integrált terület- és 

településfejlesztési tartalommal, kiemelten figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és 

elmradott térségek fejlesztésére. Az intézkedés a fenntartható városfejlesztés ESZA Plusz 

elemeit is finanszírozza az 1. prioritás Fenntartható városfejlesztés ERFA beavatkozásaihoz 

kapcsolódva. 

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

A tervezett intézkedések hozzájárulnak a DRS intézményi kapacitások bővítését és az 

együttműködés erősítését célzó 10. prioritásához. A prioritásterület kiemelt fellépései között 

szerepel a magas színvonalú közszolgáltatások kialakítása (1. akció), az önkormányzatok és a 

civil társadalom kapacitásainak fejlesztése a helyi és regionális fejlesztések érdekében (8. 

akció), valamint a civil társadalom és a helyi szereplők bevonása (7. akció). 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

S [1000] 

2.3.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás

i tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelyteremt

és és növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókateg

ória 

Azonosít

ó [5] 

Mutat

ó [255]  

Mérés

i 

egység 

Mérföldk

ő (2024) 

 

Cél 

(2029) 

 

Területi 

humán 

fejlesztés

ek 

Az aktív befogadás 

ösztönzése, többek 

között az 

esélyegyenlőség és 

az aktív részvétel 

előmozdítása, 

valamint a 

foglalkoztathatóság 

ESZA

+ 

kevésbé 

fejlett 

CO01 + 

CO03 

(kb. a 

korábbi 

PO25) 

TOTAL 

NUMBE

R OF 

Munka

nélküli 

és 

inaktív 

résztve

vők 

fő 10369 51845 
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javítása érdekében PARTICI

PANTS 

indikátor 

része 

Területi 

humán 

fejlesztés

ek 

Az aktív befogadás 

ösztönzése, többek 

között az 

esélyegyenlőség és 

az aktív részvétel 

előmozdítása, 

valamint a 

foglalkoztathatóság 

javítása érdekében 

ESZA

+ 

kevésbé 

fejlett 

OP 

specifiku

s 

kimeneti:  

Megva

lósított 

progra

mok 

száma 

tagálla

mi 

kimene

ti 

indikát

ort 

javasol

juk. 

db  Később 

kerül 

célérték 

megadásr

a 

(fenntart

ható 

városfejle

sztési 

intézkedé

shez 

kapcs.) 

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 

Prior

itási 

tenge

ly  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahe

lyteremtés 

és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Ala

p 

Régióka

tegória 

Azon

osító 

[5] 

Muta

tó 

[255] 

Mé

rési 

egy

ség 

Kiindul

ási 

érték 

vagy 

referen

ciaérték 

Refer

encia 

év 

Cél 

(202

9) 

 

Adatfor

rás 

[200] 

Megjegyzé

sek [200] 

Terül

eti 

humá

n 

fejles

ztések 

Az aktív 

befogadás 

ösztönzése, 

többek 

között az 

esélyegyen

lőség és az 

aktív 

részvétel 

előmozdítá

sa, 

valamint a 

foglalkozta

thatóság 

javítása 

érdekében 

ES

ZA

+ 

kevésbé 

fejlett 

OP 

speci

fikus  

Társa

dalmi 

akció

kban 

résztv

evők 

szám

a 

fő  - 141

883

4 

RFP IH 

projekt 

adatok 

a korábbi 

(PR29 

eredményin

dikátor) 

alapján 

 

2.3.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 
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Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 091 76.500.006,7 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 103 242.857.062,1 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 115 211.314.250,2 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 126 93.499.993,3 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 01 624.171.312,3 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 
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2.3.2. PO4-x. A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel fenyegetett, többek 

között a legrászorulóbb személyek társadalmi integrációjának előmozdítása 

2.3.2.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

A TOP Plusz megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA 

PLusz fejlesztéseket támogató prioritása az 1. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó 

humán, ESZA Plusz típusú fejlesztéseket tartalmazza az alábbi tematika szerint: 

 

Szociális célú város-rehabilitáció ESZA Plusz elemei: 

A beavatkozás célja a szociális városrehabilitáció infrastruktúrafejlesztési elemeivel 

összhangban, azt kiegészítve a városi szövetbe ágyazott leszakadó, leszakadással 

veszélyeztetett városrészekben és a településtesttől elkülönült telepeken élők 

tekintetében a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok 

újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi 

integráció feltételeinek a megteremtése. 

Beavatkozási területek: 

• Alulról építkező társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek, amelyek 

kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat A fejlesztések az 

alapellátást nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg; 

• Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy 

legyen a jelenléten alapuló szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű 

népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel. 

TOP Plusz lehatárolási elvek:  

A TOP Plusz a városokban támogatja a lakhatási körülmények feltételeinek javításához 

és a társadalmi integrációhoz kapcsolódó szolgáltatások és programok szervezését, 

lebonyolítását. 

A szociális városrehabilitáció infrastruktúrális (ERFA) elemeit az 1. prioritás 

kapcsolódó beavattkozása támogatja,a két beavatkozás integráltan valósul meg. 

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport: Az ország lakossága, valamint vállalkozásai, kiemelten a szegénységgel és/vagy 

társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett népességcsoprtok 

Kedvezményezettek: Elsősorban helyi önkormányzatok és intézményeik, többségi 

önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek, emellett intézkedéstől függően állami 

szervezetek és állami tulajdonú gazdasági szervezetek, civil és nonprofit szervezetek, 

egyházak,  társadalmi vállalkozások. 
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Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

 [2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A kevésbé fejlett régiók területi alapú fejlesztései a megyei önkormányzatok bevonásával 

működő megyei integrált területi programok keretében valósulnak integrált terület- és 

településfejlesztési tartalommal, kiemelten figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és 

elmradott térségek fejlesztésére. Az intézkedés a fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemeit 

is finanszírozza az 1. prioritás Fenntartható városfejlesztés ERFA beavatkozásaihoz 

kapcsolódva. 

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

A tervezett intézkedések hozzájárulnak a DRS intézményi kapacitások bővítését és az 

együttműködés erősítését célzó 10. prioritásához. A prioritásterület kiemelt fellépései között 

szerepel a magas színvonalú közszolgáltatások kialakítása (1. akció), az önkormányzatok és a 

civil társadalom kapacitásainak fejlesztése a helyi és regionális fejlesztések érdekében (8. 

akció), valamint a civil társadalom és a helyi szereplők bevonása (7. akció). 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

S [1000] 

2.3.2.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás

i tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelyteremt

és és növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókateg

ória 

Azonosít

ó [5] 

Mutat

ó [255]  

Mérés

i 

egység 

Mérföldk

ő (2024) 

 

Cél 

(2029

) 

 

Területi 

humán 

fejlesztés

ek 

A szegénységgel 

vagy társadalmi 

kirekesztéssel 

fenyegetett, többek 

között a 

legrászorulóbb 

személyek 

társadalmi 

integrációjának 

előmozdítása 

ESZA

+ 

kevésbé 

fejlett 
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3. táblázat: Eredmény mutatók 

Prior

itási 

tenge

ly  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahe

lyteremtés 

és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Ala

p 

Régióka

tegória 

Azon

osító 

[5] 

Muta

tó 

[255] 

Mé

rési 

egy

ség 

Kiind

ulási 

érték 

vagy 

refere

nciaér

ték 

Ref

ere

ncia 

év 

Cél 

(2029) 

 

Adatfor

rás 

[200] 

Megjeg

yzések 

[200] 

Terül

eti 

humá

n 

fejles

ztések 

Az aktív 

befogadás 

ösztönzése, 

többek 

között az 

esélyegyenl

őség és az 

aktív 

részvétel 

előmozdítá

sa, 

valamint a 

foglalkozta

thatóság 

javítása 

érdekében 

ES

ZA

+ 

kevésbé 

fejlett 

OP 

speci

fikus  

Társa

dalmi 

akció

kban 

résztv

evők 

szám

a 

fő  - 55583 RFP IH 

projekt 

adatok  

a 

korábbi 

(PR29 

eredmé

nyindik

átor) 

alapján 

 

2.3.2.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 126 30.357.130,1 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Területi humán 

fejlesztések 

ESZA+ Kevésbé fejlett 01 30.357.130,1 
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6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA Plusz másodlagos témák 

 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 

     

 

 

 

 

2.4. BUDAPEST INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK 

 Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza 

 Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően** 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően14 
 

2.4.1. PO5-i. Integrált és befogadó társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a 

kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és biztonság 

előmozdítása városi területeken. 

2.4.1.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

 
14 Abban az esetben, ha a források az ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés (x) szerinti egyedi 

célkitűzés alá tartoznak, beszámítanak az ESZA+ rendelet 7.cikkének (4) bekezdésében 

foglaltak teljesülésébe. 
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A prioritás tartalma a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat egyeztetéseit követően 

adható meg.  

 

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport:  

Kedvezményezettek:  

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

[2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A fejlett régiónak minősülő Budapest fejlett régiókategóriára jutó területi alapú fejlesztései. 

 

Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

[1000] 

2.4.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás

i tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelyteremt

és és növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókateg

ória 

Azonosít

ó [5] 

Mutat

ó [255]  

Mérés

i 

egység 

Mérföldk

ő (2024) 

 

Cél 

(2029

) 

 

 
 

       

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 
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Prior

itási 

tenge

ly  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahel

yteremtés és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Al

ap 

Régiókat

egória 

Azon

osító 

[5] 

Mut

ató 

[255

] 

Mé

rési 

egy

ség 

Kiindulá

si érték 

vagy 

referenci

aérték 

Refer

encia 

év 

Cél 

(20

29) 

 

Adatf

orrás 

[200] 

Megjeg

yzések 

[200] 

            

            

 

2.4.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Budapest 

infrastrukturális 

fejlesztések 

ERFA Fejlettebb 131 67.725.434,1 

 

5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Budapest 

infrastrukturális 

fejlesztések 

ERFA Fejlettebb 01 67.725.434,1 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 
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Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 

     

 

2.5. BUDAPEST HUMÁN FEJLESZTÉSEK 

 Ez olyan prioritási tengely, amely az ifjúsági foglalkoztatást célozza 

 Ez olyan prioritási tengely, amely innovatív fellépéseket céloz 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés xi) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően** 

 Ez olyan prioritási tengely, amely a leghátrányosabb helyzetűek megsegítését célozza az 

ESZA+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés x) pontjában meghatározott egyedi célkitűzésnek 

megfelelően15 
 

2.5.1.1. Az alapok beavatkozásai 

A kapcsolódó fellépéstípusok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont i. alpont és ESZA+ 

rendelet 6. cikk (2) bekezdés 

 

A prioritás tartalma a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat egyeztetéseit követően 

adható meg.  

  

A fő célcsoportok – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iii. alpont: 

Célcsoport:  

Kedvezményezettek:  

Az egyenlőséget, a befogadást és a megkülönböztetés mentességet garantáló tevékenységek 

– CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont iiia. alpont 

[2 000] 

A célzott területek azonosítása, ideértve a területi eszközök tervezett felhasználását is – CPR 

17. cikk (3) bekezdés d) pont iv. alpont: 

A fejlett régiónak minősülő Budapest fejlett régiókategóriára jutó területi alapú fejlesztései. 

 

 
15 Abban az esetben, ha a források az ESZA Plusz+ rendelet 4.cikk (1) bekezdés (x) szerinti 

egyedi célkitűzés alá tartoznak, beszámítanak az ESZA Plusz+ rendelet 7.cikkének (4) 

bekezdésében foglaltak teljesülésébe. 
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Régióközi, határon átnyúló és transznacionális fellépések – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) 

pont v. alpont 

 

A pénzügyi eszközök tervezett felhasználása – CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont vi. alpont 

[1000] 

2.5.1.2. Mutatók 

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés d) pont ii. alpont 

2. táblázat: Kimeneti mutatók 

Prioritás

i tengely  

Egyedi célkitűzés 

(„Munkahelyteremt

és és növekedés” 

célkitűzés)  

Alap Régiókateg

ória 

Azonosít

ó [5] 

Mutat

ó [255]  

Mérés

i 

egység 

Mérföldk

ő (2024) 

 

Cél 

(2029

) 

 

         

 

3. táblázat: Eredmény mutatók 

Prior

itási 

tenge

ly  

Egyedi 

célkitűzés 

(„Munkahel

yteremtés és 

növekedés” 

célkitűzés)  

Al

ap 

Régiókat

egória 

Azon

osító 

[5] 

Mut

ató 

[255

] 

Mé

rési 

egy

ség 

Kiindulá

si érték 

vagy 

referenci

aérték 

Refer

encia 

év 

Cél 

(20

29) 

 

Adatf

orrás 

[200] 

Megjeg

yzések 

[200] 

            

 

2.5.1.3. A program uniós forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint  

Hivatkozás: CPR 17. cikk (3) bekezdés c) pont  

4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód 

 

 

Összeg (Euró) 

Budapest 

humán 

fejlesztések 

ESZA+ Fejlettebb  27.774.458,0 
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5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

Budapest humán 

fejlesztések 

ESZA+ Fejlettebb 01 27.774.458,0 

 

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi fókusz 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória 

 

Kód  Összeg (Euró) 

     

 

7. táblázat: 6. dimenzió – ESZA+ másodlagos témák 

 

Prioritási 

tengely 

Alap Régiókategória Kód  Összeg (Euró) 
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3. PÉNZÜGYI TERV 

 

3.1. Pénzügyi előirányzatok éves bontásban 

Alap Régiókategória 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen 

Pénzügyi 

előirányzat 

rugalmassági 

összeg nélkül 

Rugalmassági 

összeg 

Pénzügyi 

előirányzat 

rugalmassági 

összeg nélkül 

Rugalmassági 

összeg 

 

ERFA Fejlettebb          

Kevésbé fejlett         

ESZA+ Fejlettebb         

Kevésbé fejlett         

Összesen           

 

PO Prioritási tengely ERFA Konv EU 

ERFA Konv 

HAZAI 

ERFA Bud 

EU 

ERFA Bud 

Hazai 

ESZA+ Konv 

EU 

ESZA+ konv 

Hazai 

ESZA+ Bud 

EU 

ESZA+ Bud 

Hazai Prioritás kerete 

PO5 Versenyképes megye 2.865.184.610,2 505.620.813,6       3.370.805.423,8 

PO2 Klímabarát megye 342.948.285,7 60.520.285,7       403.468.571,4 

PO4 Területi humán fejlesztések      654.528.442,4 115.505.019,2   770.033.461,6 

PO5 Budapest infrastrukturális fejlesztések   67.725.434,1 101.588.151,1     169.313.585,2 

PO4 Budapest humán fejlesztések       27.774.458,0 41.661.686,9 69.436.144,9 

 
€-ban 
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3.2. Összes pénzügyi előirányzat alaponként 

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és tagállami hozzájárulás 

Szakpolitikai 

célkitűzés vagy 

technikai 

segítségnyújtás 

Prioritási tengely Az uniós 

támogatás 

kiszámításának 

alapja 

(teljes vagy 

közpénzből 

nyújtott) 

Alap Régió-

kategória 

 

Uniós 

hozzá-

járulás 

Uniós 

hozzájárulás 

indikatív bontása 

Nemzeti 

hozzá-

járulás 

A nemzeti 

hozzájárulás 

indikatív 

bontása 

Összesen Társ-

finanszírozási 

arány 

Uniós 

hozzá-

járulás 

a rugal-

massági 

összeg 

nélkül 

Rugal-

massági 

összeg 

köz-

kiadás 

magán 

    (a)=(g)+(h) (g) (h) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b)** (f)=(a)/(e)** 

A polgárokhoz 

közelebb álló 

Európa a városi, 

vidéki és part 

menti térségek 

fenntartható és 

integrált 

fejlesztésének 

elősegítése és helyi 

kezdeményezések 

révén 

Versenyképes megye Teljes ERFA Kevésbé 

fejlett 

        

Fejlettebb         

Zöldebb, 

karbonszegény 

Európa a tiszta és 

méltányos 

Klímabarát megye Teljes ERFA Kevésbé 

fejlett 

        

Fejlettebb         



 

77 

 

energetikai átállás, 

a zöld és kék 

beruházás, a 

körforgásos 

gazdaság, az 

éghajlatváltozáshoz 

való 

alkalmazkodás, 

valamint a 

kockázatmegelőzés 

és -kezelés 

előmozdításával 

Szociálisabb 

Európa a szociális 

jogok európai 

pillérének 

végrehajtásával 

Területi humán 

fejlesztések 

Teljes ESZA+ Kevésbé 

fejlett 

        

Fejlettebb         

A polgárokhoz 

közelebb álló 

Európa a városi, 

vidéki és part 

menti térségek 

fenntartható és 

integrált 

fejlesztésének 

elősegítése és helyi 

kezdeményezések 

révén 

Budapest 

infrastruktuárlis 

fejlesztések 

Teljes ERFA Kevésbé 

fejlett 

        

Fejlettebb         

Szociálisabb 

Európa a szociális 

jogok európai 

pillérének 

végrehajtásával 

Budapest humán 

fejlesztések 

Teljes ESZA+ Kevésbé 

fejlett 

        

Fejlettebb         
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Összes ERFA 

 

  Kevésbé 

fejlett 

        

  Fejlettebb         

Összes ESZA+ 

 

  Kevésbé 

fejlett 

        

  Fejlettebb         

Mindösszesen            

 

4. Feljogosító feltételek 

 

2.1 Stratégiai politikai keret a lakóépületek és a nem lakáscélú épületek energiahatékonyság céljából történő felújításának támogatására 

12. táblázat: Feljgosító feltételek 

Feljogosító 

feltételek 

Alap Egyedi 

célkitűzés 

(nem 

alkalmazandó az 

ETHA-ra) 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Igen/Nem 

Kritériumok A 

kritérium

ok 

teljesítése 

Igen/Nem 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

Stratégiai 

politikai keret a 

lakóépületek és 

a nem lakáscélú 

épületek 

energiahatékon

ERFA Az 

energiahatékony

ság 

előmozdítása és 

az 

üvegházhatást 

Nem 1. Nemzeti hosszú távú 

felújítási stratégiát fogadnak 

el, amely támogatja a 

lakóépületek és a nem 

lakáscélú épületek nemzeti 

állományának felújítását az 

Nem Hosszú Távú Felújítási 

Stratégia 

A Hosszú Távú Felújítási Stratégia tervezete 2020 

júliusában elkészült, ami alapján lezajlott a tervezet 

széleskörű szakterületi és társadalmi egyeztetése az 

Irányelv 2a. cikk (5) bekezdése alapján. A 

Startégiát a Stratégiai és Családügyi Kabinet 2021. 

február 4-én elfogadta, Közlönyben történő 
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yság céljából 

történő 

felújításának 

támogatására 

okozó gázok 

kibocsátásának 

csökkentése 

épületek 

energiahatékonyságáról 

szóló 2010/31/EU irányelvet 

módosító (EU) 2018/844 

irányelv követelményeinek 

megfelelően, amely 

a. 2030-ra, 2040-re és 

2050-re indikatív 

részcélokat tartalmaz  

b. a stratégia 

végrehajtását támogató 

pénzügyi források indikatív 

vázlatát nyújtja 

c. eredményes 

mechanizmusokat határoz 

meg az épületfelújításba 

történő beruházások 

előmozdításához, 

kihirdetése folyamatban van. 

A mérföldkövek a Startégia XIV. fejezetében,  az 

ösztönző mechanizmusok a Stratégiában nevesített 

intézkedések keretében, összefoglalóan a XV.2. 

alfejezetben kerültek rögzítésre. Az egyes 

intézkedésekhez illesztett indikatív finanszírozási 

forrás megjelölését a Stratégia XV.2. és XV.3. 

alfejezete tartalmazza. Azon intézkedések esetén, 

amelyeknél forrás nem kerül megjelölésre, ott vagy 

felülről nyitott forrásból kerül finanszírozásra az 

intézkedés, vagy a forrás végleges leosztása még 

nem történt meg. 

    2. Energiahatékonyságot 

javító intézkedések a 

szükséges 

energiamegtakarítások 

elérése érdekében 

Nem Hosszú Távú Felújítási 

Stratégia (HTFS) 

 

Otthonfelújítási 

Program (518/2020. 

(XI. 25.) Korm. 

rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=22294

0.417092 

 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény módosításával 2021-től bevezetésre került 

az energiahetékonysági kötelezettségi rendszer, 

2022-től pedig az inspekciós kötelezettségi 

rendszer. 

A HTFS céljait szolgáló intézkedések: 

Otthonfelújítási Program, Egészségügyi 

intézmények energetikai korszerűsítése, 

kedvezményes lakossági épületenergetikai 

hitelprogram (GINOP-8.4.1/A-17), kkv-k 

épületenergetikai felújítása (GINOP-4.1.4-19), 

Energiahatékonysági beruházások 

megalapozottságának növelése, Lakáscélú Zöld 

Tőkekövetelmény-kedvezmény Program. 

Újabb intézkedés lesz elérhető az EKR-en belül 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092
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kötelezett szervezetek, a lakosság és a kkv-k, 

továbbá középületek fenntartói számára. 

2021-et követően fókuszban lesz az alap-, közép- 

és felsőfokú oktatási intémzények épületeinek, 

továbbá egészségügyi épületek energetikai 

felújítása. 

A közel nulla épületek arányára vonatkozó 

mérföldkő teljesítését tompítja a 114/2021. (III. 

10.) Korm. rendelet és 13/2021. (III. 10.) ITM 

rendelet hatálybalépése, amellyel a közel nulla 

követelményrendszer alkalmazására megállapított 

határidő elhalasztásra került. 

 

 

2.2 Irányítás az energiaágazatban 

12. táblázat: Feljgosító feltételek 

Feljogosító 

feltételek 

Alap Egyedi 

célkitűzés 

(nem 

alkalmazandó 

az ETHA-ra) 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Igen/Nem 

Kritériumok A 

kritériumok 

teljesítése 

Igen/Nem 

Hivatkozás a 

releváns 

dokumentumokra 

Indokolás 

Irányítás az 

energiaágazatban 

ERFA Az 

energiahatékony

ság 

előmozdítása és 

az 

üvegházhatást 

okozó gázok 

Igen A 2018/1999/EK rendelet 

3. cikkének 

rendelkezéseivel és a 

Párizsi Megállapodásban 

meghatározott hosszú távú 

üvegházhatásúgázkibocsát

ás-csökkentési 

Igen Nemzeti Energia- és 

Klímaterv 

https://ec.europa.eu/e

nergy/sites/ener/files/

documents/hu_final_

necp_main_hu.pdf 

A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2020. 

januárban hivatalos formában benyújtásra került 

az Európai Bizottság részére. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_hu.pdf
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kibocsátásának 

csökkentése 

célkitűzésekkel 

összhangban, a Bizottság 

értesítése a nemzeti 

energia- és 

éghajlatpolitikai tervről, 

amely a következőket 

tartalmazza: 

1. A rendelet  I. 

mellékletében található 

minta szerint megkövetelt 

összes elem 

    2. Az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású energia 

előmozdítását célzó 

intézkedések tervezett 

pénzügyi forrásainak és 

mechanizmusainak vázlata 

Igen Otthonfelújítási 

Program (518/2020. 

(XI. 25.) Korm. 

rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/n

jt_doc.cgi?docid=222

940.417092 

A megújuló energiaforrások hasznosítását több 

forrásból tervezzük támogatni: 

• a lakossági célcsoport számára érhető el a 

nemzeti költségvetésből finanszírozott 

Otthonfelújításai program, 

• az RRF Energetika komponense nyújt 

támogatást az energiaszegénység 

kockázatának kitett háztartások számára 

egyéni célú megújuló energia hasznosítására 

és a nagy kapacitású naperőművek 

elterjesztéséhez, 

• az RRF oktatással és egészségüggyel 

foglalkozó komponensei biztosítanak 

támogatást alap-, közép- és felsőfokú oktatási 

intémzények épületeinek, továbbá 

egészségügyi épületek energetikai 

felújítására, 

• a KEHOP Plusz finanszírozza a geotermikus 

energia hasznosítását elsősorban a távhő 

szektorban, a megújuló energiaforrások 

energiaközösségen keresztüli kiaknázását, 

továbbá a lakosság és a kkv-k számára 

elérhető kedvezményes hitelkonstrukciót, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222940.417092


 

82 

 

melynek keretében is lehetőség lesz saját 

célú megújuló energia hasznosításra, 

• az EEA Finanszírozási Mechanizmus nyújt 

támogatást mind a geotermikus, mind pedig a 

napenergia további kiaknázására (ez utóbbi 

szegény településeken szociális célokkal 

ötvözve). 

 

4.4 A társadalmi befogadásra és a szegénység csökkentésére irányuló nemzeti vagy regionális stratégiai szakpolitikai keret 

12. táblázat: Feljgosító feltételek 

Feljogosító 

feltételek 

Alap Egyedi célkitűzés 

 

A 

feljogosító 

feltétel 

teljesítése 

Kritériumok  A kritériumok 

teljesítése 

Hivatkozás a releváns 

dokumentumokra 

 

Indokolás  

A társadalmi 

befogadásra és a 

szegénység 

csökkentésére 

irányuló nemzeti 

vagy regionális 

stratégiai 

szakpolitikai keret 

ESZA+ ESZA: 

Az aktív 

befogadás 

előmozdítása az 

esélyegyenlőség, 

a 

megkülönböztetés

mentesség és az 

aktív részvétel 

előmozdítása 

érdekében, 

valamint a 

foglalkoztathatósá

g javítása, 

különösen a 

hátrányos 

helyzetű 

Nem A társadalmi 

befogadásra és a 

szegénység 

csökkentésére irényuló 

nemzeti vagy regionális 

stratégiai szakpolitikai 

vagy jogszabályi keret 

van érvényben, amely a 

következő fellépéseket 

tartalmazza: 

1. A szegénység és a 

társadalmi kirekesztés, 

köztük a 

gyermekszegénység, a 

jó minőségű 

koragyermekkori 

oktatáshoz és 

Nem 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen 

jobb a gyermekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, 

2007-2032  

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=11012

3.156139 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 

2030  

1426/2019. (VII. 26.) 

Korm. határozat az Új 

Roma Stratégiával 

(2019-2030) 

A Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Startégia 2030 munkacímű 

dokumentum a 2020-ig szóló, a Kormány 

1603/2014. (XI. 4.) számú határozatával 

elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia II. folytatása. 

Helyzetértékelése a korábbi stratégia 

értékelésén, független kutatásokon és 

nyilvános adatokon alapul. 

 

A kritérium teljesülése az MNTFS 2030 

tervezetének A2 fejezetében található.  

 

A 47/2007. (V. 31.) OGY határozat) 

„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti 

Stratégia, 2007-2032 a fejlesztési időszak 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110123.156139
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csoportok 

esetében 

gondozáshoz való 

hozzáférés, a 

hajléktalanság, a térbeli 

és iskolai szegregáció, 

az alapvető 

szolgáltatásokhoz és 

infrastruktúrákhoz való 

korlátozott hozzáférés, 

valamint a 

kiszolgáltatott 

személyek sajátos 

igényeinek (koruktól 

függetlenül) 

bizonyítékokon alapuló 

diagnózisa; 

összefüggő feladatok 

meghatározásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=21535

4.371117 

1404/2019. (VII. 5.) 

Korm. határozat a 

„Felzárkózó 

települések” hosszú 

távú programjának 

megalapozásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=21494

4.370095 

1057/2021. (II. 19.) 

Korm. határozat a 

Magyarország egyes 

területei közötti 

gazdasági 

egyenlőtlenség 

csökkentése érdekében 

szükséges fejlesztési 

program, továbbá a 

„Felzárkózó 

települések” hosszú 

távú programjának 

kiterjesztéséről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=24765

1.420633 

egészére kiterjedő, érvényben lévő 

stratégia, az MNTFS előzmény 

stratégiája. Elvei, megállapításai 

beépültek az MNTFS-be és beépülnek az 

MNTFS 2030-ba. A stratégia végrehajtása 

az MNTFS 2030 keretében folytatódik. 

 

    2. A szegregáció 

minden területen 

történő megelőzésére 

Nem 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen 

jobb a gyermekeknek!” 

Az MNTFS 2030 és intézkedési terve 

tartalmazza a szegregáció megelőzésére, 

leküzdésére tett vonatkozó intézkedéseket 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215354.371117
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215354.371117
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=215354.371117
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214944.370095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214944.370095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214944.370095
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247651.420633
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247651.420633
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=247651.420633
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és leküzdésére irányuló 

intézkedések, többek 

között, a szociális 

védelem, a befogadó 

munkaerőpiacok, 

valamint a 

kiszolgáltatott 

helyzetben lévő 

személyek – köztük a 

migránsok és 

menekültek – számára 

minőségi 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés révén; 

Nemzeti Stratégia, 

2007-2032  

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 

2030  

1426/2019. (VII. 26.) 

Korm. határozat az Új 

Roma Stratégiával 

(2019-2030) 

összefüggő feladatok 

meghatározásáról 

1404/2019. (VII. 5.) 

Korm. határozat a 

„Felzárkózó 

települések” hosszú 

távú programjának 

megalapozásáról 

Migránsok és 

Menekültek: 

2007. évi LXXX. 

törvény a 

menedékjogról 10.§; 

17.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=11072

9.403634 

1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról 2.§ 

a releváns területeken.  

Az iskolai szegregáció rendszerszintű 

kezelése az oktatásfejlesztési stratégia 

része. 

A kritérium teljesülése az MNTFS 2030 

tervezetének B1, B2, B4, B5 és B6 

fejezetében található. 

A magyar jogrend a magyar 

állampolgárok megillető jogokat biztosít 

menekültek és oltalmazottak számára is.  

Az ágazati jogszabályok a letelepedettek, 

és bevándoroltak és az uniós polgárok 

számára egyenlő bánásmódot 

biztosítanak. 

A foglalkoztatás terén, valamint a 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, 

családtámogatási és egyéb ellátásokat 

illetően a szabályozás a migránsok 

további kategóriáinál – az uniós 

jogszabályokkal összhangban – részben 

korlátozottabb juttatásokat biztosít, az 

idegenrendészeti státusz alapján 

differenciálva, kizárva az illegális 

bevándorlókat. A gyermekvédelmi 

szakellátásban elhelyezett kísérő nélküli 

kiskorúak a magyar állampolgárságú, 

családjukból kiemelt gyermekekkel 

azonos színvonalú – és a kulturális, 

vallási különbségeket figyelembe vevő 

tartalmú – ellátásban részesülnek. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110729.403634
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110729.403634
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110729.403634
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http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=14929.

403608 

1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról 

3.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=18618.

403610 

1998. évi LXXXIV. 

törvény a családok 

támogatásáról 2.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=35344.

377274 

1997. évi XXXI. 

törvény a gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

4.§ 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=29687.

403615 

    3. Az intézményi 

ellátásról a családi és 

közösségi alapú 

ellátásra való áttérést 

célzó intézkedések; 

Igen 15/2015. (IV. 7.) OGY 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Programról (2015–

2025.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=17490

A 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat rögzíti 

a kiváltás gondolatát, a lakhatás, szociális 

alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

kívánalmát. Cél a támogatott lakhatást 

(TL) szolgáló fejlesztések indítása, 

férőhelyek (FH) számának növelése, 

szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés a 

családokban élők számára is. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14929.403608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14929.403608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=14929.403608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.403610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.403610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.403610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.377274
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.377274
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35344.377274
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
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3.291647 

1187/2020. (IV. 28.) 

Korm. határozat Az 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program 

végrehajtásának 2022. 

évig tartó Intézkedési 

Tervéről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=21926

3.416790 

1295/2019. (V. 27.) 

Korm. határozat  

A fogyatékossággal élő 

személyek számára 

ápolást-gondozást 

nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 

2019-2036. évekre 

vonatkozó hosszú távú 

koncepció 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=21427

0.368482  

https://tamogatoweb.hu

/index.php/olvasnivalo

1/szakmai-

szabalyozok/346-

kivaltasi-koncepcio-

2019-2036  

A Fogyatékossággal 

Folytatni kell a férőhely-kiváltást 

összhangban a 2019-ben felülvizsgált 

koncepcióval közösségi alapú 

szolgáltatásfejlesztéssel, 

foglalkoztatásban való részvétel 

lehetőségének biztosításával.  

A gyermekotthonok (GYO) kiváltását 

segíti elő, hogy törvényi szinten maximált 

a FH-szám (48). 2019-től 

fogyatékossággal élő gyermekek TL-ben 

elhelyezhetőek.  

Tizenkét év alattiak családból való 

kiemelése esetén elsődlegesen 

nevelőszülőknél kell elhelyezni törvényi 

kivételektől eltekintve. Az átlagostól 

eltérő szükségletű gyermeket befogadó 

nevelőszülők többletdíjban részesülnek 

2021-től. Fejlesztés tervezett a hálózatok 

speciális személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítására beleértve a toborzási, 

gyermek elhelyezési módszertant, 

valamint képzéseket is.  

A kritériumot az OFP III fejezet 4., 5., 7. 

és 8. pontja teljesíti. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174903.291647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.416790
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.416790
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.416790
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
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élő személyek jogairól 

szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív 

Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről szóló 

2007. évi XCII. 

törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=11093

2.266681  

1997. évi XXXI. 

törvény a gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 

59. § (1) bekezdés, 

161/M. § (1) bekezdés 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=29687.

403615  

    4. Rendelkezések 

annak biztosítására, 

hogy a keret tervezése, 

megvalósítása, nyomon 

követése és 

felülvizsgálata az 

érdekeltekkel – köztük 

az esélyegyenlőségi 

szervekkel, a szociális 

partnerekkel és a civil 

társadalmi 

szervezetekkel – szoros 

együttműködésben 

Nem 47/2007. (V. 31.) OGY 

határozat) „Legyen 

jobb a gyermekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, 

2007-2032  

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=11012

3.156139 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia 

2030  

Az MNTFS 2030 szól az érintettekkel és 

képviselőikkel való társadalmi 

párbeszédről, az egyeztető 

mechanizmusok továbbfejlesztéséről, a 

releváns civil szervezetek 

megerősítéséről.A stratégia kialakítása és 

elfogadása az érintettekkel szoros 

egyűttműködésben valósul meg a 

vonatkozó szabályok szerint. 

MNTFS 2030 tervezetének B7 és B8 

fejezete. 

Az OFT a kiváltási koncepció 

felülvizsgálatában is részt vett, és az OFP 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.403615
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történjen. 15/2015. (IV. 7.) OGY 

határozat az Országos 

Fogyatékosságügyi 

Programról (2015–

2025.) (továbbiakban: 

OFP) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=17490

3.291647 

1295/2019. (V. 27.) 

Korm. határozat  

A fogyatékossággal élő 

személyek számára 

ápolást-gondozást 

nyújtó szociális 

intézményi férőhelyek 

kiváltásáról szóló 

2019-2036. évekre 

vonatkozó hosszú távú 

koncepció 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=21427

0.368482  

https://tamogatoweb.hu

/index.php/olvasnivalo

1/szakmai-

szabalyozok/346-

kivaltasi-koncepcio-

2019-2036 

1330/2013. (VI. 13.) 

Korm. határozat az 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

2015-18 Intézkedési Terve (IT) 

végrehajtásának beszámolóját is 

megvitatta. Az OFT véleményezi a 

fogyatékosságügyet érintő jogszabályok 

tervezeteit, javaslatokat fogalmaz meg 

ezen jogszabályok és közjogi 

szervezetszabályozók megalkotására, 

módosítására, részt vesz a fogyatékos 

személyek esélyegyenlőségének 

megteremtését célzó OFP és az IT 

előkészítésében. Javaslatokat fogalmaz 

meg és véleményezi az OFP és az IT 

tervezeteit, véleményezi az IT 

végrehajtásáról szóló beszámolókat, 

ajánlásokat tesz a Kormánynak a 

fogyatékos személyeket érintő 

kormányzati döntésekre, programokra, 

közreműködik azok előkészítésében. 

Az OFT-ben a civil szervezetek 

reprezentáltak, a tagok többségét ők 

adják. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=214270.368482
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
https://tamogatoweb.hu/index.php/olvasnivalo1/szakmai-szabalyozok/346-kivaltasi-koncepcio-2019-2036
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Tanácsról 

(továbbiakban: OFT) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=16116

3.243028 

1998. évi XXVI. 

törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=34535.

376996 

A Fogyatékossággal 

élő személyek jogairól 

szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív 

Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről szóló 

2007. évi XCII. 

törvény 

http://njt.hu/cgi_bin/njt

_doc.cgi?docid=11093

2.266681 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161163.243028
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161163.243028
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161163.243028
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34535.376996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110932.266681
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5. Programhatóságok 

Hivatkozás: A CPR 17. cikke (3) bekezdésének j) pontja,  65.  és 78. cikke 

13. táblázat: Programhatóságok 

Programhatóságok  Az intézmény neve  

Irányító hatóság Pénzügyminisztérium, Regionális Fejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

 

Ellenőrző hatóság Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

Az a szerv, amely számára a Bizottság 

kifizetéseket teljesít 

Magyar Államkincstár 

 

6. Partnerség 

Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdésének g) pontja 

1. A Partnerek bevonása 

A programozási dokumentumok véleményezése érdekében a Központi Koordináció célul tűzte ki az 

országos lefedettséget és a lehető legnagyobb társadalmi elérést, összhangban a 240/2014/EU 

bizottsági rendelettel. Ennek érdekében az OP tervezetekről a palyazat.gov.hu oldalra – a jobb 

befogadhatóság érdekében – összefoglalókat helyezett ki. A dokumentumok véleményezése 

érdekében a kiemelt partnereket közvetlen levélben, a lakosságot közlemény keretében kérte fel a 

véleményezésre.  

A dokumentumok véleményezéséhez a kiemelt partnerek listáját a Központi koordináció állította 

össze az OP felelősök javaslatai alapján.  

A kiemelt partnereket 2020. év végén levélben kérték fel a partnerségi folyamatban való részvételre 

és a dokumentumok véleményezésére. Így több mint 500 partnerszervezet került megszólításra, akik 

több milliónyi magyar állampolgárt képviselnek a civil és gazdasági szektorban egyaránt. A 

partnerek által megfogalmazásra került javaslatokat, észrevételeket a Központi Koordináció 

továbbította az operatív program tervezéséért felelős szervezeti egységnek, amely a vélemények 

folyamatos feldolgozása, az eredmények és az adott válaszok dokumentálása mellett alakította ki a 

programdokumentum aktuális szakmai tartalmát.  

A lakosság számára a tervezési dokumentumok véleményezésére a palyazat.gov.hu oldalon teremtett 

lehetőséget a Központi Koordináció 2020. novemberétől. Az oldalon keresztül beérkezett 

vélemények, a partnetek véleményével együtt, közös folyamatban kerültek feldolgozásra. A 

társadalmi egyeztetés során érkezett vélemények, valamint az Európai Bizottsággal folytatott 

tárgyalások eredményei alapján módosított dokumentumok 2021. február-márciusban a honlapon is 

frissítésre kerültek. 

A TOP Plusz esetében a partnerek között kiemelt szerepet betöltő területi szereplők, a megyei 
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önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a három, OFTK-ban nevesített kiemelt térségfejlesztési 

tanács az OP teljes, Bizottság részére 2020 decemberében kiküldött első verzióját 2021 januárjában 

közvetlenül is megkapta saját területi terveinek elkészítéséhez és véleményezésre, kapcsolódó 

javaslatok megfogalmazása céljából. 

 

 

7. Kommunikáció és a támogatások láthatósága 

8. Egységköltség, egyösszegű átalány, százalékos átalány finanszírozás és költségfüggetlen 

finanszírozás alkalmazása 

1. függelék: Az uniós kiadás egységköltség, egyösszegű átalány és százalékos átalány 

formájában történő finanszírozása  

2. függelék: Költségfüggetlen finanszírozás 

2a. függelék: A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek felsorolása és ütemterve 

 

 


