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Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása  

TOP Plusz-1.3-1-21 

Rövid összefoglaló 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.1 
és 1.2 fejezetében) 

Városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321) és 
konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői 
körrel. 

Nyújthat be támogatási kérelmet 
konzorcium? 

(Részletes információk a felhívás 1.1 
fejezetében) 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is 
van lehetőség. 

Milyen tevékenységek 
támogathatóak?  

(Részletes információk a felhívás 2. 
fejezetében) 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 
(FVS) elkészítése az Irányító Hatóság által megadott 
módszertan szerint; 

Az FVS-ben kitűzött célok megvalósításához szükséges 
településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése. 

Támogatási szerződés a 2. pontban meghatározott 
tevékenységek elszámolására kerülhet megkötésre, a 
támogató egyúttal együttműködési megállapodást köt 
stratégiagazdával az FVS stratégiai keretösszeg beruházási 
projektekkel való felhasználhatóságára vonatkozóan. 

Mikor lehet benyújtani a támogatási 
kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.3 
fejezetében) 

Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás 
mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben 
foglaltak szerint. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  

(Részletes információk a felhívás 3. 
fejezetében) 

Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási 
összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent 
területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. 

A támogatás visszatérítendő vagy 
vissza nem térítendő?  

(Részletes információk a felhívás 3. 
fejezetében) 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

Kell-e önerő a projekthez?  

(Részletes információk a felhívás 7.2. 
fejezetében) 

Nem. 

Mekkora mértékű előleg igényelhető?  

(Részletes információk a felhívás 7.1. 
fejezetében) 

Akár 100%, a Felhívás 7.1 pontja szerinti feltételek 
teljesülése esetén. 

Mennyi a projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam? 

(Részletes információk a felhívás 4. 
fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 
legfeljebb 96 hónap áll rendelkezésre. 

Hol valósítható meg a projekt? A megyei Integrált Területi Programokban meghatározott 
városokban és várostérségekben, 

Várhatóan hány projekt kap 
támogatást?  

61 db kiválasztott város és stratégia 
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A felhívás  

 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható 
költség alapon1, 4 440 000 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás 
meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre 
vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatósága által kerül meghirdetésre a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat 
alapján, 

 forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja, 

 a beérkezett kérelmekről az irányító hatóság TKR eljárásrend szerint hoz döntést.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-
es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-
27”), az Elszámolási Útmutató, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és mellékletei (pénzügyi összesítők), 
a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem 
elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányító hatóság és a Miniszterelnökség a dokumentumok 
változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért 
kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!  

Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben, az Elszámolási Útmutatóban, valamint a Pénzügyi Elszámolási 
Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a 
Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben, az Elszámolási 
Útmutatóban, vagy a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor 
a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó 
jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet (a felhívásban a 
továbbiakban: Korm. rendelet). 

  

                                                      
1Az operatív programban rögzítettek alapján. 

file:///C:/Users/BrinckenM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6CC1QOJ7/www.palyazat.gov.hu
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1.  A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

Stratégiai projektet önállóan kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be, amelyeket a 

megyei önkormányzat az ITP-ben kijelölt és nevesített. 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
a) városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321). 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

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

- Települési önkormányzat (GFO 321) várostérség pályázása esetén. 

- Helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325), 

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben a települési 

önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik 

- önkormányzati gazdasági szervezet (GFO 113), amelyben a helyi önkormányzat 100%-os 

tulajdoni résszel rendelkezik. 

Várostérség pályázása esetén támogatási kérelem konzorciumi formában, vagy a várostérséget alkotó 

települések együttműködési megállapodását követően fő kedvezményezettként a stratégia készítésére 

kijelölt központi város (stratégiagazda) által is benyújtható. 

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 

1) Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak. 

2) Az a város, amely városként vagy várostérség részeként nem került kijelölésre a megyei Integrált 
Területi Programban. 

3) Azon támogatást igénylő, amely: 

a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, 
amennyiben releváns. 

b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben 
releváns1.3.  

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus 

mellékletében található. 

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 
https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 
beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 
hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:  

a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással kell ellátnia, vagy 

b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell 
hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu 
regisztrációhoz kötött. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: 

https://www.palyazat.gov.hu/
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https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.) 

3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után: 

1. Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy 
AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

2. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét. 

2.  A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak? 

2.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek 

TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési eszköz alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2021/1058 számú, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletének 

11. cikke. Az eszközben részt vevő városok lehetőséget kapnak fenntartható városfejlesztést szolgáló 

dokumentumaik kidolgozására. A felhívás keretében e dokumentumok elkészítését finanszírozó forrás 

elnyeréséhez a városoknak el kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató 

szerint Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájukat (stratégiai rész), valamint ki kell dolgozniuk a TOP 

Plusz program terhére a következő hét évben megvalósítani tervezett fejlesztéseik programját (operatív 

szint) az Irányító hatóság által megadott módszertan (Városfejlesztési Kézikönyv) szerint. Jelen 

felhívásra önállóan e két dokumentum kidolgozására lehet kérelmet benyújtani. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia elkészítése 

 a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése. 

https://www.palyazat.gov.hu/
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2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

1) Nyilvánosság biztosítása. 

2) FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően. 
3) Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer2 

készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése 

4) A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények 

digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása 

5) A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó 

üzleti modell, üzleti terv 

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Az FVS-ből levezethető célok megvalósításához szükséges egyéb, az FVS megvalósítását elősegítő 

dokumentumok, elemzések, tanulmányok elkészítése, módosítása. 

 Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban: 

ZIFFA) 

 Városi zöldfelületi kataszter kialakítása 

                                                      
2 az MNB zöld ajánlás standardjainak figyelembevételével 
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 A városfejlesztés és működés eredményeit, a fejlesztési folyamatot szolgáló városi monitoring 

rendszer kialakítása 

 Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése 

 Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása 

 Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása 

 Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása 

 Partnerségi egyeztetés, hálózatépítés 

 A városi / várostérségi lakosság digitális kompetenciáinak és IT-eszköz használatra vonatkozó 

szokásainak átfogó elemzése 

 Az FVS megvalósításába TOP Plusz forrásán kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonása 

esetén ex ante vizsgálat készítése 

 Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése vagy felülvizsgálata, aktualizálása 

 Fenntartható Mobilitási Terv elkészítése, felülvizsgálata (SUMP) 

 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv 

(SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP). 

 Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése. 

 Települési környezetvédelmi program elkészítése, felülvizsgálata. 

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatásnak. 

A város és várostérség FVS-ben foglalt, TOP Plusz illeszkedésű fejlesztéseire vonatkozó állami 

támogatási kategóriákat az IH által a TOP Plusz 1-3. prioritásaihoz kapcsolódóan megjelentetett 

felhívások részletezik. 

 

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

Az FVS műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges: 

a) A felhívás keretében a városnak FVS-t és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet 

(továbbiakban: TVP) szükséges készítenie a Felhívás mellékleteként megjelent városfejlesztési 

módszertani kézikönyv alapján, abban foglaltak szerint. A projekt támogatását követően a TVP-re 

a város és az irányító hatóság a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési megállapodást 

köt. E megállapodás része a városra vagy várostérségre kiterjedő területi hatály, a forráskeret, a 

vállalt indikátor célok, az FVS felülvizsgálat, valamint a TVP keretében megvalósításra kerülő 

beruházások köre. 

b) Mind a TVP-nek, mind az annak alapját képező FVS-nek külön-külön rendelkeznie kell a települési 

(városi) önkormányzat(ok) képviselőtestületi/közgyűlési jóváhagyásával. Az erről szóló határozat 

benyújtása az Irányító Hatósághoz legkésőbb a TOP Plusz terhére megvalósuló első beruházási 

projekt támogatási szerződésének megkötéséig szükséges. 

c) Az FVS teljes tervezéssel készül, azaz tartalmaznia szükséges valamennyi akciót, amelyet a város 

középtávon megvalósítani tervez az FVS által lefedett területen. Emellett szükséges leszűkíteni a 

TOP Plusz forrásainak terhére megvalósítani tervezett beruházások körét, azok indikatív 

keretösszegének, kedvezményezetti típusainak, a várható számszerűsített eredmények, valamint 

a finanszírozó alap (ERFA/ESZA) megjelölésével (TVP). A beruházások TOP Pluszhoz való 

illeszkedése, valamint a tervezett költségük összegének egyezősége a megye által a város 
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számára meghatározott összeggel az értékelés során vizsgálatra kerül. A TVP a város TOP Plusz 

forráskeretén felüli tartalék projektlistát is tartalmazhat. A tartalék projektlistát egyértelműen el kell 

határolni a városi forráskeretre tervezett projektlistától. 

d) Az FVS kiterjedhet a város közigazgatási határán kívüli, funkcionálisan a városhoz tartozó 

településekre is (városi forráskeretből finanszírozhatóak a részben a város közigazgatási területén 

kívüli projektek is, amennyiben az a stratégia megvalósulását szolgálja). Ebben az esetben a TVP 

tartalmaz olyan FVS által alátámasztott akciókat, amelyek a várostérség településén/településein 

valósulnak meg. Az akciónak rendelkeznie kell az érintett település/települések jóváhagyásával. 

e) Várostérségi projekt benyújtásakor a várostérség településein megvalósuló fejlesztések arányát és 

a települések indikatív forrásrészesedését a TVP-ben be kell mutatni. A várostérségbe tartozó 

települések ezt követően a TVP keretében tudnak forráshoz jutni a TOP Pluszból önálló vagy 

konzorciumi beruházási projektbenyújtással. A várostérségben zajló beruházások megvalósítása 

minden esetben az érintett települések kölcsönös együttműködési megállapodásán alapul, amely 

a TVP kölcsönös elfogadásával igazolható. 

f) A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok 

költségtervének illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, 

programjához, valamint a megyei Integrált Területi Programhoz. A stratégia készítése során 

végzett partnerségi tervezés keretében az FVS-t és TVP-t szükséges a megyei önkormányzat 

részére megküldeni véleményezésre. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei 

önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. A megyei 

önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni. 

g) Az FVS keretében lehetősége nyílik a városnak a zöld- és digitális átálláshoz szükséges 

felméréseket elkészítenie. 

h) Az FVS keretében lehetősége nyílik a városnak az akcióterületre és az FVS pénzügyi 

megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv készítésére. 

i) ZIFFA készítés esetén elvárás, hogy az a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkársága gondozásában készült módszertani segédlet szerint készüljön3. 

j) A városi monitoring rendszer működtetéséhez a projekt keretében beszerezhető maximum egy 

szerver és egy darab személyi számítógép / egy darab laptop, továbbá azok működéshez 

szükséges két operációs rendszer, valamint irodai szoftver csomag (táblázatkezelés, adatbázis 

kezelés). 

k) Az ITVT-t a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által a 

megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat részére megküldött módszertani útmutató 

alapján, abban foglaltak szerint szükséges elkészíteni. 

l) Kerékpárforgalmi Hálózati Tervhez (KHT) készítése, felülvizsgálata és aktualizálása során 

szükséges vizsgálni és bemutatni a KHT-ban az adott megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervhez 

(MKFT) való illeszkedést, amennyiben az rendelkezésre áll. Az MKFT rendelkezésre állásával 

kapcsolatban a támogatást igénylőnek egyeztetnie szükséges az érintett megyei önkormányzattal, 

melyről külön alátámasztó dokumentum csatolása nem szükséges, elegendő arra röviden kitérni a 

KHT-ban. 

A KHT-t a mellékletben közreadott sablon alapján kell készíteni. Meglévő KHT felülvizsgálata 

esetén a sablontól el lehet térni. 

Az elkészített/felülvizsgált KHT-t, annak véglegesítése előtt az ITM Kerékpáros Koordinációs 

Főosztály által szervezett Tervzsűrivel véleményeztetni szükséges. 

A KHT-hoz civil szervezet (melynek alapító okiratában kerékpáros közlekedés szerepel) szakmai 

értékelését szükséges csatolni. Ha a településen nincs olyan civil szervezet, amelynek alapító 

                                                      
3 https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-

allamtitkarsag/hirek/modszertani-utmutato-a-zold-infrastruktura-tervezesehez  

https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag/hirek/modszertani-utmutato-a-zold-infrastruktura-tervezesehez
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag/hirek/modszertani-utmutato-a-zold-infrastruktura-tervezesehez
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okiratában a kerékpáros közlekedés szerepel, más települési civil szervezet is elfogadható. A civil 

szervezet szakmai értékelését a KHT-val együtt meg kell küldeni a Tervzsűrinek. A Tervzsűri 

javaslatainak figyelembe vételével történhet meg a KHT véglegesítése. 

m) A SECAP kidolgozása, SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá tevékenység 

tekintetében: 

a) Az elkészítés során szükséges legalább az adatgyűjtések, felmérések elvégzése, az akcióterv 

(SEAP) felülvizsgálata és átdolgozása vagy SECAP kidolgozása, továbbá a tagi csatlakozás 

a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak 

vonatkozó programjához. A támogatást igénylő rendszeres konzultációt folytat a nemzeti 

és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”. 

b) A tevékenység csak városi szinten támogatható, kisebb területi egységre vonatkozó 

részstratégia elkészítése nem támogatott. Azon települések esetén, ahol alapdokumentum 

(SEAP) készült a korábbi tervezési időszak valamely operatív programja vagy nemzetközi 

programja támogatásával, a dokumentum szerzői, hasznosítási és átdolgozási jogával 

rendelkező szervezettel való együttműködés kötelező. Az együttműködésre és hasznosítási 

jogokra vonatkozó megállapodás bemutatása a támogatási kérelemmel együtt szükséges. 

Amennyiben a támogatást igénylő a SEAP alapdokumentuma felülvizsgálatához és/vagy 

átdolgozásához és/vagy SECAP-jának kidolgozásához egyéb támogatást vett igénybe, a 

kérelem benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a kettős finanszírozás kizárásáról. A helyi 

önkormányzat a felülvizsgált és/vagy átdolgozott SEAP-jának vagy kidolgozott SECAP-jának 

birtokában egyénileg jelenti be csatlakozási szándékát a Polgármesterek Szövetségéhez. 

n) Jelen felhívás keretében benyújtott FVS a KSH által várhatóan a 2022-ben elvégzett népszámlálás 

tisztított adatainak rendelkezésre állását követően frissítésre kell kerüljön az alábbi szempontok 

szerint: 

1. FVS helyzetértékelés frissítése a friss KSH adatokkal; 

2. zöld átállást támogató menetrend kidolgozása alapján egy városi zöld keretrendszer 

kidolgozása; 

3. digitális átállást támogató menetrend digitális akcióterv készítése; 

4. a teljes FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell megalkotása; 

5. az FVS standard forgatókönyv prognózisának felülvizsgálata (friss KSH adatok szerint); 

6. az FVS eredményeit alátámasztó indikátor tényértékek vizsgálata a célértékek elérhetősége 

szempontjából. 

o) A kidolgozásához szükséges adatok és mutatók rendelkezésre állását, valamint a partnerségi 

folyamatok lefolytatását követően kötelező a fenti pontban ismertetett városi zöld keretrendszer 

kidolgozása, valamint a digitális akcióterv készítése, továbbá a teljes FVS pénzügyi 

megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell megalkotása. 

A TVP keretében megvalósítani tervezett projektek műszaki, szakmai tartalmának 

meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges: 

p) A város vagy a várostérségi együttműködésben részt vevő települések a TVP-ben foglalt saját, 

TOP Plusz illeszkedésű fejlesztéseire vonatkozó támogatási kérelmeiket TKR kiemelt 

eljárásrendben nyújtják be az IH által prioritásonként megjelentetésre kerülő beruházási, komplex 

felhívásokra. A saját projektek benyújtása komplex, integrált formában is megtörténhet a 

stratégiagazda város vagy várostérség ütemterve szerint. 

q) Lehetőség nyílik a TOP Plusz prioritásonkénti komplex felhívásait önkormányzati szereplőkön 

kívüli kedvezményezetti kör részére is megnyitni TKR standard eljárásrendben például egyházak, 

civil szervezetek, stb. szervezetek részére. Ekkor a stratégiában szükséges tervezni az érintett 

felhívások körét, javaslatait: cél, célcsoport(ok), tartalom, forrásallokáció meghatározásával. A 
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Felhívásra beérkező helyi támogatási kérelmek kiválasztásában, értékelésében a stratégiagazda 

részt vesz. 

r) Az FVS-t a támogatási kérelem benyújtásáig szükséges elkészíteni, majd a népszámlálást 

követően módosítandó, míg a TVP az IH és a város között aláírt együttműködési megállapodással 

összhangban módosítható IH engedéllyel. A TVP szakmai tartalmának csökkenése esetén a 

megvalósításra elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az 

érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 

s) A stratégiagazdának gondoskodnia szükséges a TVP-ben vállalt beruházási ütemtervének és 

forráslehívási tervének megfelelő előrehaladásáról, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek 

megfelelő benyújtásáról, a források ütemezett lehívásáról, vagy helyettesítő projektek 

biztosításáról. Ütemtervtől, kifizetési tervtől való eltérés, elmaradás esetén – amennyiben az 

programszintű abszorpciós kockázattá válik – az Irányító Hatóság az ütemterv felülvizsgálatára, 

aktualizálására, és intézkedés megtételére szólíthatja fel a várost. Az intézkedés elmaradása a 

város részéről a TVP IH általi felülvizsgálatával, módosításával és forrásainak csökkentésével 

járhat. 

t) Az ERFA 11. cikk a tagállam kötelességévé teszi a tagállami ERFA forráskeret 8%-ának 

fenntartható városfejlesztési eszközre való felhasználását, ezért programszintű (pl.: 

árfolyamváltozásból származó) többletforrás rendelkezésre állása esetén az Irányító Hatóság a 

stratégiák előrehaladásának ismeretében lehetővé teheti többletforrás bevonását az egyes TVP-

kbe. 

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. 
(Részletesen lásd: Korm. rendelet 157. §) 

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

1) Általános elvárások: 

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az 
esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos követelmények, más 
néven horizontális követelmények érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező 
eleme. A kiemelt célok és követelmények részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. 
fejezetében. 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése 
érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, jogszabályokat, a 
„jelentős károkozás elkerülését célzó”4 elővigyázatosság elvét betartani, a projekt által érintett 
területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba5 
ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

b) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 
végrehajtása során a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 
2010/48/EK tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a 
fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi jogokat – többek között akadálymentesítéssel 
és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell. 

                                                      
4 Jelentős károkozás elkerülését célzó elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen az (EU) 2019/2088 rendelet 11. cikkben 
meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi 
és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése 
és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem. 
5 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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c) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

2) Témaspecifikus elvárások: 

a) Esélyegyenlőség érvényesítése: 

1. Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi 
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

2. Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően. 

3.  A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1. Vissza kell-e fizetni a támogatást? 

Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés szerinti 
projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. 

3.2. Mennyi a projekt Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Unióval elszámolható összköltsége az adott területi egységre vonatkozó területspecifikus 
mellékletben található. 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

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

Nem állami támogatási kategória esetén: a támogatás maximális mértéke az Unióval elszámolható 
összköltség 100 %-a. 

4.  A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 

4.1. Mikor kezdhető meg a projekt? 

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a 
kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. 

További részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz. 

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.6 

4.2. Mikorra kell befejezni a projektet? 

Mikor minősül befejezettnek a projekt? 

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a támogatási 
szerződésben és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja 
tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul. 

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett 
bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kifizetése megtörtént. 

                                                      
6 Lásd: Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete 
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További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 96 hónap áll rendelkezésre. 

Ha Ön a projekt megvalósítását a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdte meg, a 
végrehajtási határidő a támogatási szerződés hatályba lépésének napjával kezdődik. 

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de 
legkésőbb 2029. szeptember 30. 

5.  MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK 

5.1. Hány mérföldkövet kell tervezni?  

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása 
révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól 
körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni 
az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is. 

A projektben három mérföldkövet szükséges betervezni. Minden betervezett mérföldkő teljesítését 
alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni. 

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

1. mérföldkő: Projekt előkészítése 

A mérföldkövet a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül 
szükséges betervezni. 

A mérföldkőhöz az alábbi, projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása szükséges: 

1) végleges, közgyűlés által megerősített FVS 

2) végleges, közgyűlés által elfogadott TVP 

3) közgyűlési határozatok 

4) várostérség esetén: az érintett települések jóváhagyása (a városfejlesztési kézikönyv 5.1.2. 
fejezete alapján) 

2. mérföldkő: Felülvizsgálat 

A felhívás 2.3. fejezet o) pontja értelmében kötelező elkészíteni a városi zöld keretrendszert, a 
digitális akciótervet, valamint az FVS üzleti modelljét. Ennek értelmében a 2. mérföldkő 
teljesítéséhez csatolni szükséges: 

1) az FVS frissített változatát 

2) a városi zöld keretrendszert 

3) a digitális akciótervet 

4) az FVS megvalósítására vonatkozó üzleti modellt 

5) amennyiben releváns: a frissített – szükség esetén átdolgozott – TVP-t. 

3.  mérföldkő Fizikai befejezés 

A teljes projekt fizikai befejezését szükséges önálló mérföldkőként betervezni. A mérföldkövet a 
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. Benyújtandó 
dokumentumok: 

1) Projektzárást igazoló dokumentum. 

2) A projekt keretében kidolgozott dokumentumok elektronikus változata. 
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5.2. Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni? 

A támogatási kérelemben az alábbi táblázatban szereplő indikátor vállalása kötelező, amennyiben az 
az adott projekt szempontjából releváns. 

Indikátor neve Alap 
Mérték-
egység 

Típusa7 Azonosító 

Része-e a 
műszaki-
szakmai 

tartalomnak 

(Igen/Nem) 

Célérték 
tervezése 
szükséges 

(Igen/Nem) 

Az integrált 
területfejlesztési 
stratégiák keretébe 
tartozó projektek által 
érintett lakosság 

ERFA fő 
Közös 

kimeneti 
RCO74 Nem Nem 

Támogatott integrált 
területfejlesztési 
stratégiák 

ERFA db 
Közös 

kimeneti 
RCO75 Igen Igen 

Indikátor neve: Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság 
Indikátor definíciója: Az ITP-ben kiválasztott város által készített FVS keretében lefedett lakosság 
száma. 
Indikátor számítási módja: Az ITP-ben kiválasztott városok lakónépessége a KSH által nyilvántartott 
„Magyarország helységnévtára” c. adattárban szereplő adatok alapján határozhatók meg8, a kiválasztás 
időpontjában aktuális lakosságszámot megadva. 
Indikátor igazolásának módja: A KSH által nyilvántartott „Magyarország helységnévtára” c. 
adattárban szereplő adatok alapján. 

Indikátor neve: Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák 
Indikátor definíciója: A megye által az ITP-ben kiválasztott város által benyújtott stratégia 
Indikátor számítási módja: Az ITP-ben kiválasztott város által benyújtott és jóváhagyott FVS. 
Indikátor igazolásának módja: Elfogadott FVS 

A támogatási szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése: 
Ha Ön a támogatási szerződésben vállalt tervértéket csökkenti, a műszaki, szakmai tartalom 
csökkenésére vonatkozó rendeleti szabályozást alkalmazzuk.9 

A támogatási szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése: 
A támogatás összegét csökkentjük, ha a támogatási szerződésben meghatározott indikátor teljesítése 
a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének 
aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke 
közötti különbséggel10. 

6.  PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB 
ELVÁRÁSOK  

6.1. Mire nem kapható támogatás? 

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

                                                      
7 Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény 
8 Az adattár elérhetősége: https://www.ksh.hu/apps/hntr.main. 
9 Korm. rendelet 156. §. 
10 Korm. rendelet 160.§. 
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6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás 
során? 

Ön, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos 
követelményeket a https://www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza. 

6.3. Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 
lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok 
figyelembe vételével – az Ön feladata és felelőssége. 

Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható. 

6.4. Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek? 

Nem releváns. 

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások? 

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 6. fejezete tartalmazza. 

6.6. Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével 
kapcsolatban? 

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta 
megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU és a https://www.palyazat.gov.hu oldalon 
is. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek 
érvényesítését a projektek tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a 
projekt tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson Alapjogi Chartában rögzített 
alapjogok érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem 
sérülnek, azok érvényesítése biztosított. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő 
jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai 
intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz 
kivizsgálásáról. Az Alapjogi Charta alapelveiről, a panasz benyújtásának lehetőségéről részletes 
információkat az ”ÁÚF 21-27” tartalmaz. 

6.7. Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás 
esetén? 

Nem releváns. 

6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek? 

Nem releváns. 

https://www.palyazat.gov.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU
https://www.palyazat.gov.hu/
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7. ELSZÁMOLHATÓSÁG 

7.1. Mennyi előleg igényelhető? 

Támogatási előleg: 

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 

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

b) 100%-a a lenti feltételek teljesülése esetén. 

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati 
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett, és  

i. a fizetési számláit az Áht. alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával 
rendelkezik, vagy 

ii. az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot. 
A i) és ii) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt 
támogatás 25%-a. 

Ha Ön költségvetési szerv, vagy helyi önkormányzat kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási 
előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, 
és az jóváhagyásra került. 

A likviditási terv sablonja a felhívás szakmai mellékletei között található meg. A likviditási tervre 
vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 
számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt 
be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 
tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem 
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 
számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem 
nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi 
kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon 
belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az 
ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító 
hatóság jóváhagyta.) 

Szállítói előleg: 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a 
szerződés – tartalékkeret nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg 
igénylésének lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 
nélküli – elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 
lehetőségét.   

Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak 
alapján fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult. 

Önnek a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítésekor haladéktalanul el kell számolni. 
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A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – 
vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési 
kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

7.2. Mekkora önerő kell a projekthez? 

A projekt nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie. 

7.3. Melyek az elszámolható költségek? 

A projekt Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt 
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható 
költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez 
kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei 
minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a 
projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket a támogatást 
igénylőnek a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie. 

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben 
elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz 

 olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra 
jóváhagyott elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy  

 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő a felhíváson kívüli 
forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. 

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét! 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 
költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató 
tartalmazza. 

A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

1) Projektelőkészítés költségei: 
a) Közbeszerzési költségek 

 közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 

 közbeszerzési eljárás díja 

 rendszerhasználati díj 
b)  Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség: 

 munkabér 

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

 személyi jellegű egyéb kifizetések 

 egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 
2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

a) Eszközbeszerzés költségei 
b) Immateriális javak beszerzése 

 
3) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

a) Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 

 egyéb mérnöki szakértői díjak 

 minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek 
b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége 
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 felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének 
költsége (pl. ITS felülvizsgálat, a következő programozási időszak stratégiai 
megalapozó dokumentációja, FVS, TVP elkészítése) 

 egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége 
d) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

 marketingeszközök fejlesztése 

 rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek 

 egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
e) Egyéb szolgáltatási költségek 

 biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei 

 hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

 vagyonbiztosítás díja 

 egyéb szolgáltatási költség 
a)  

4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

 munkabér 

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

 személyi jellegű egyéb kifizetések 
b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

 utazási költség 

 helyi közlekedés költsége 

 napidíj 

5) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

6) Projektmenedzsment költség 
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

 munkabér 

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

 személyi jellegű egyéb kifizetések 
b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

 utazási költség 

 helyi közlekedés költségei 

 napidíj 
c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
d) Egyéb projektmenedzsment költség 

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti 
költsége 

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

7) Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

8) Tartalék 

7.3.1. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? 

 
 

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2021.01.01., vége: 
2029.06.30. 
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A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztásával kapcsolatban kérjük, 
figyeljen az alábbiakra: 

1) Piaci ár igazolása: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, 
illetve a jelen Felhívás 7.5. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci 
ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés 
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés 
keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól és a támogatást 
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, 
összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house beszerzés esetén a 
Kedvezményezett a piaci árat a Korm. rendelet in-house beszerzésekre vonatkozó 
elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat mellett, három 
egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az 
ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése 
céljából a támogatást igénylőnek a Korm. rendelet alapján a piaci árnak való megfelelést igazoló 
dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben korábban nem 
kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább három részletes 
árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. 
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési 
tevékenység esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel 
esetében. 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a  100 000 
forintot, a támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár 
alátámasztása. A három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon 
leendő szerződései esetében, melyek tervezett elszámolható költsége nem haladja meg 
a  300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a 
kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító 
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak 
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai 
feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során 
ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a 
megrendelés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására 
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 
projektgazdától/ajánlatkérőtől független11 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat 
jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az 
érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a 
támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő 
feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja 
meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes 
bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben 

                                                      
11 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 
2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, 
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az 
ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt 
vállalkozásnak minősül. 
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szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, 
és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja. 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt 
esetben (pl.: munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben 
emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt 
költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai 
indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak 
történő megfelelés ellenőrizhető legyen. A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden 
költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett 
egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a 
mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági 
árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy 
gyártótól szerezhető be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó 
hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy 
referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi 
képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független 
szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).  

Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása 
egyszerűsített költségelszámolás (átalányalapú egységköltség) keretében történt. Ilyen 
esetekben alátámasztó dokumentációt sem kell biztosítani, kivéve, a Felhívás 7.3.1 pontjában 
hivatkozott benyújtandó dokumentumokat. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén 
minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, 
Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. 
A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása 
előtt szükséges benyújtani. 

A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 

2) A felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

3) Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 
a) Szakmai megvalósításban részt vevők projekthez kapcsolódó személyi jellegű 

költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén (amennyiben 
releváns) 

b) Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó 
(amennyiben releváns) 

c) Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és 
kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns) 

d) Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén 
(amennyiben releváns) 

A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális 
támogatástartalma: amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló 
projektek esetén az elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg, 
illetve a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló 
bizonylat támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámoló bizonylatot „Kis 
támogatástartalmú számlák összesítőjén” szükséges elszámolni. 

4) Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul. 

5) Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 

https://www.palyazat.gov.hu/
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6) Saját teljesítés az Elszámolási Útmutatóban leírtak szerint az alábbi költségkategóriák 
költségtípusai vonatkozásában számolható el: 

- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus 

vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj); 
- Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: 

projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb 
projektmenedzsment költség). 

Saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató értelmében a közreműködő munkatársak 
személyi jellegű ráfordításait számolhatja el. 
Ha Ön helyi önkormányzat kedvezményezett és az adott költség tekintetében a saját teljesítést 
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatja a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati 
hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költségét is a vonatkozó 
szabályozás feltételeinek betartásával. 

Összeférhetetlenségi szabályok: 
A Korm. rendelet értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályokra: 
Nem független az az ajánlattevő,  

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: 
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő 
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó 
elvárások?  

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában vegye figyelembe a 
következő korlátozásokat: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00% 

   

A felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor 

kérjük, hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot 

két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor ezt megvizsgáljuk.   

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai 

tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az 

egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. 
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Költségtípus Maximális mértéke 

 A városi monitoring rendszer kialakításához kapcsolódó 
eszközbeszerzés költségei és immateriális javak beszerzése 5 millió Ft 

A SECAP/SEAP tevékenységekhez tartozó szakmai költségvetési korlátok: 

7.6. Milyen költségek nem számolhatók el? 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 
költség, amely nem szerepel az 7.3. pontban. 

8. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

8.1. Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek 
kiválasztása? 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján területi kiválasztási eljárásrend 
alapján kerülnek kiválasztásra. 

A projektekről a Korm. rendelet 75. §. (3) bekezdése alapján kiemelt eljárás szabályai szerint születik 
döntés. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő 
Bizottságot nem hív össze. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ”ÁÚF 21-27” 3. fejezetében találhatók. 

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak: 

1) Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: 
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a felhívásban előírt módon került aláírásra 

vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles. 
b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

I. SEAP felülvizsgálat 

50.000 lakosig: 3 millió Ft; 

50.001 – 100.000 lakos között: 5 millió Ft;  

100.001 lakos feletti városok: 7 millió Ft 

II.SEAP átdolgozás SECAP-pá 

50.000 lakosig: 3 millió Ft; 

50.001 – 100.000 lakos között: 5 millió Ft;  

100.001 lakos felett: 7 millió Ft 

III.SECAP kidolgozása 

50.000 lakosig: 7 millió Ft; 

50.001 – 100.000 lakos között: 8,5 millió Ft;  

100.001 lakos felett: 10 millió Ft  
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c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő 
körbe tartozik. 

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem felel 
meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk. 

2) Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatási kérelmet  magyar nyelven nyújtották be. 
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ”ÁÚF 21-

27” c. dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére 
hiánytalanul választ ad. 

c) A projekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán 
belül van. 

d) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek. 
e) A támogatást igénylő rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programmal vagy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel. 
 

A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az 
adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya 
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható. 

3) Tartalmi értékelési szempontok: 

Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg minősítéssel történik. A „megfelelt”, „nem felelt 
meg”, vagy „részben megfelelt” minősítést a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell 
alátámasztania. 

Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy 
a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a 
támogatást igénylőnek. A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek 
módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a kérelmező a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, 
vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont 
a rendelkezésre álló információk alapján kerül értékelésre. 

„Részben megfelelt” és „nem felelt meg” válasz esetén a szakmai értékelő szerződéskötési feltételt 
szabhat az adott szempont teljesülésére. 

Amennyiben az 1.1, 1.2. és 2.1, 2.3. pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem felelt meg” 
minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási igénylést elutasítja. 

 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelet meg) 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz  

1.1.  
A projekt illeszkedik a Felhívás és a TOP Plusz céljához. A 
fejlesztés az ERFA 11. cikk szerinti fenntartható 
városfejlesztést szolgálja. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

1.2.  
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

2.  Szakmai indokoltság és megalapozottság  

2.1.  

A projekt megvalósítja az önállóan támogatható 
tevékenységet, nem tartalmaz nem támogatható 
tevékenységeket és tartalmaz vállalást minden kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységre. 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelet meg) 

2.2.  

A TOP Plusz forrásra tervezett beruházások köre illeszkedik a 
megyei területfejlesztési koncepcióhoz és területfejlesztési 
programhoz, a megye Integrált Területi Programjához, és az 
abban meghatározott fenntartható városfejlesztésre vonatkozó 
szempontokat és elvárásokat teljesíti, azok megvalósítását 
biztosítja.  

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.3.  

Az FVS és a TOP Plusz programterv a felhívás mellékletét 
képező városfejlesztési kézikönyv szerint készült: 

 a helyzetértékelés az öt tervezési dimenzió mentén 
elkészült 

 adatokkal alátámasztott, prognózisokra épülő 
forgatókönyv-elemzés készült, azonosított kockázatokra 
reflektál 

 a stratégiai fejezet a városi rezilienciára épül és az 5 
tervezési dimenzió mentén kidolgozott, a célok 
megfelelően alátámasztottak, indokoltak. 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg 

2.4.  

Az FVS monitoring rendszere, ezen belül az indikátorok mérési 
módszertana kidolgozott mind a tervezés, mind a végrehajtásra 
vonatkozóan, stratégiai célokhoz bázis és célértékkel ellátott 
indikátort rendelt a város a reziliencia és az öt tervezési dimenzió 
alátámasztására. A TVP indikátorvállalásai a forrásokkal 
arányban vannak. 

Megfelelt/ Nem 
felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.5.  
A stratégiaalkotás során a stratégiát részvételi tervezéssel 
készítette el és ezt dokumentálta. 

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.6.  
A cselekvési tervben a város zöld és digitális átállását szolgáló 
menetrendek elkészültek. 

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.7.  

A cselekvési terv kijelöli a stratégiai egyedi projekteket, az 
akcióterületi projekteket és a hálózatos, vonalas beavatkozásokat. 

Az akcióterületek, főbb beruházások azonosításra kerültek, azok 
megfelelően reagálnak a helyzetelemzésben feltárt városi 
problémákra. 

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.8.  
A stratégia figyelembe veszi a térségi kapcsolatokat, a 
fejlesztéseket a közvetlen és tágabb vonzáskörzet 
figyelembevételével tervezte meg. 

Megfelelt/ Nem 
felelt meg/ Részben 

megfelelt 

2.9.  
A betervezett mérföldkövek reálisak és a Felhívásban rögzített 
ütemezéssel összhangban vannak. 

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok  

3.1.  
A városi irányítási és működési modell a módszertani 
hangsúlyoknak megfelelően bemutatott, az FVS a fenntartható 
városüzemeltetés kérdéseivel is megfelelően foglalkozik. 

Megfelelt/ Nem 

felelt meg/ Részben 

megfelelt 

4.  Költségvetés vizsgálata  

4.1.  
A TOP Plusz forrásainak terhére tervezett beruházások becsült 
összköltsége reális, összhangban van a megye által a város 
részére meghatározott keretösszeggel. 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg/ 

Részben megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelet meg) 

4.2.  

Az FVS üzleti modellre épülő tervezést valósít meg, mely 
figyelembe veszi a különböző forrásbevonási lehetőségeket a 
TOP Plusz forrásain túlnyúlóan is (más OP-k, hazai forrás, 
pénzügyi eszközök, magántőke bevonás stb.), valamint a 
beavatkozások megtérülő és nem megtérülő jellegét is. 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg/ 

Részben megfelelt 

4.3.  
A TOP Plusz programterv ütemterve biztosítja a beruházási 
projektek ütemezett benyújtását, valamint a programforrások 
ütemezett felhasználását, lehívását. 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg/ 

Részben megfelelt 

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az irányító hatóság vizsgálja a támogatást 
igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring és információs rendszerben rendelkezésre álló 
információkat, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságokat. 

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ g) alpontja értelmében az irányító hatóság figyelembe veszi 
az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet IX. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások 
ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön 
odaítélésre. 

9. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9.1. Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Nem releváns. 

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

Nem releváns 

10.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles 
adatbázisokban elérhető adatokat. 

10.1. Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak? 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön – sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén – 
a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem 
feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a https://www.palyazat.gov.hu honlapon 
elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.12  

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak 
megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és 
az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) 
személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 
történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 

                                                      
12 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

https://www.palyazat.gov.hu/
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kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 
megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével 
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek 
vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.  

10.2. További dokumentumok 

A Felhívás elválaszthatatlan része az ÁÚF 21-27 es c. dokumentum és az Elszámolási Útmutató, 
amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. 

Az ÁÚF 21-27 és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást: 

ÁÚF 21-27: 

1. Az Útmutató célja, hatálya 
2. Kizáró okok listája 
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító) 

követelmények  
12.  A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos 

legfontosabb jogszabályok 

Elszámolási Útmutató: 

I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 
II. A kifizetési kérelemben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló, valamint a 

szakmai beszámolót alátámasztó dokumentumok – „Mátrix”   
III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok hitelesítését szolgáló 

ellenőrzés szempontjai 
IV. Pályázati általános forgalmi adóról szóló útmutató 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi Terv Plusz 
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-
16:00 óra között, pénteken 8:30-14:00 óra között fogadják hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a palyazat.gov.hu oldalon, ahol 
a Széchenyi Terv Plusz ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

file://gvvrcommon04/gvvrcommon04/ME_SZF_MEF/Főosztály/_SABLONOK/2021-2027_Sablonok/Felhívás/Sablon-verziók/IH%20visszajelzések/www.palyazat.gov.hu
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12. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat: 

 Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

 TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) 

 A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia települési (városi) önkormányzat képviselőtestület 

általi jóváhagyásának igazolása (amennyiben rendelkezésre áll) 

 Megyei önkormányzat nyilatkozata az FVS és TVP dokumentumokról 

 Konzorciumi megállapodás vagy együttműködési megállapodás támogatási kérelem 

benyújtására (amennyiben releváns) 

 Várostérséget alkotó települések esetében az érintett települések kölcsönös megállapodása a 

térségi FVS és a térségi TVP elfogadásáról. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az „ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza. 

12.2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási szerződéshez?  

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni 
szükséges. 

1. a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek - a költségvetési szerv, a helyi 
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, 
a közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - 
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás 
mintáját, 

2. a kedvezményezett - a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével - alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

3. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben 
releváns). 

12.3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési kérelemhez? 

Minden olyan dokumentumot, mely a támogatási kérelem benyújtásától a támogatási szerződés 
megkötéséig nem kerül benyújtásra, az egyszerűsített költségelszámolás alátámasztó dokumentuma(i)t 
és azon dokumentumokat, melyeket aKorm. rendelet az 1. kifizetési igénylés benyújtásáig előír. 

13. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése  

A felhívás célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az Európai 

Parlament és a Tanács ERFA rendelet 11. cikke szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedések 

támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott 



28 
 

városi jogállású településeken, várostérségekben. Az intézkedés a megyei integrált területi programok 

(a továbbiakban: ITP) keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési 

stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő megyei önkormányzatok bevonásával történik. A megye által 

kijelölt városok a jelen felhíváshoz elvárt, TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiával pályázhatnak a TOP Plusz 1-3. prioritásain fenntartható városfejlesztésre 

elérhető forráskeretre. A fenntartható városfejlesztési stratégiát a TOP Plusz illeszkedési 

tartalommal kiegészített FVS jelenti. 

A benyújtott stratégia elfogadásával a város, vagy várostérség jogosulttá válik a stratégiában 

tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései, beruházásai és projektjei megvalósítására a 

stratégiában elfogadásra kerülő forráskeretének összegéig. 

Jelen felhívás keretében kiválasztott stratégiák a városok beruházási projektjeinek végrehajtását 

készítik elő. 

A felhívás keretében a TOP Plusz tartalomhoz illeszkedő stratégia elkészítése számolható el. A 

stratégia TOP Pluszhoz történő illeszkedésének elvárásait jelen Felhívás és a Felhívás mellékletét 

képező módszertani kézikönyv szabályozza. Emellett a városnak lehetősége van az FVS-ből 

levezethető célok megvalósításához szükséges, helyi, integrált területi stratégiai dokumentumok, 

elemzések, tanulmányok elkészítésére, módosítására. A város és várostérség a stratégiában foglalt, 

TOP Plusz illeszkedésű fejlesztéseire vonatkozó támogatási kérelmeit az IH által a TOP Plusz 1-3. 

prioritásain a fenntartható városfejlesztési stratégiák beruházási projektjeinek megvalósításához 

megjelentetésre kerülő egy-egy komplex felhívására nyújthatja be. 

13.3. További mellékletek 

A) Területspecifikus mellékletek: 

1) Baranya megye 
2) Bács-Kiskun megye  
3) Békés megye 
4) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
5) Csongrád-Csanád megye 
6) Fejér megye 
7) Győr-Moson-Sopron megye 
8) Hajdú-Bihar megye 
9) Heves megye 
10) Jász-Nagykun-Szolnok megye 
11) Komárom-Esztergom megye 
12) Nógrád megye 
13) Pest megye 
14) Somogy megye 
15) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
16) Vas megye 
17) Veszprém megye 
18) Zala megye  
19)  

B) Szakmai mellékletek: 

1. Városfejlesztési módszertani kézikönyv 2021-2027 
2. FVS felhasználói sablon 
3. Együttműködési megállapodás minta az TVP megvalósítására felhasználható támogatási 

keretösszegre, a város és az IH között  
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesített projekt 

megvalósítására 
5. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására 
6. Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv alapjai útmutató (továbbiakban: ITVT)  
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7. Az ITVT elkészítése szempontjából releváns vízügyi jogszabályokban rögzített fogalmak 
jegyzéke 

8. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) javasolt felépítése 
9. Útmutató a Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP) kidolgozásához és 

megvalósításához 
10. Tájékoztató a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítéséről 


