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Belterületi utak fejlesztése 
TOP PLUSZ-1.2.3-21* 

 

1. A támogatás célja 

Belterületi utak fejlesztése a kevésbé fejlett régiók településein. 

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet? 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a települési önkormányzatok önállóan.  

 

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként szerepelhetnek az alábbi szervezetek: 

 Magyar Közút Nonprofit Zrt.; 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.; 

 Térségi fejlesztési tanács; 

 Megyei önkormányzat; 

 Önkormányzati hivatal; 

 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet; 

 Vállalkozás, amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy külön – külön 

100%-os tulajdonrésszel rendelkezik.  

Gazdálkodási formakód szerint: 
 11 Vállalkozás; 

 114 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt; 

 321 Helyi Önkormányzatok; 

 322 Megyei önkormányzat; 

 325 Önkormányzati hivatal; 

 362 Térségi fejlesztési tanács; 

 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság; 

 573 Nonprofit részvénytársaság; 

 575 Nonprofit közkereseti társaság; 

 576 Nonprofit betéti társaság; 

 599 Nonprofit Gazdasági Szervezet. 
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3. Műszaki, szakmai elvárások 

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

feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek. 

 A projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül 

hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz 

viszonyítva. 

 A felhívás keretében egy-egy támogatást igénylő több projektje is támogatásban 

részesülhet, továbbá egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó 

megvalósítási helyszínt, beruházási elemet is tartalmazhat. 

 Felújítás, korszerűsítés és átépítés esetén az út teljes szélességében – kettőnél több 

forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, 

legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. 

 A beruházás tervezése és megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi 

Műszaki Előírásokat. 

 Az építési területen lévő vagy tervezett fák védelme érdekében, valamennyi építési 

beruházás esetében, mind a tervezés, mind a kivitelezés során a szabványok 

előírásainak betartása, amennyiben releváns. 

 A projekt keretében fejlesztendő lakott területen belüli közút legalább az alábbi 

közüzemi infrastruktúra kiépítettséggel rendelkezik: 

o szennyvízcsatorna, távközlési nyomvonalak, víz, gáz; 

o vagy nyilatkozat arról, hogy az érintett szakaszon a gázellátás alternatív 

energiaellátással kiváltásra kerül; 

o  vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntartási időszak végéig az útburkolatot a 

támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő hozzájárulásával más személy, 

szervezet nem bontja meg, szennyvízcsatornázást nem végez; 

o vagy nyilatkozat arról, hogy a szennyvízcsatornázást úgy oldja meg, hogy az 

útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen 

belül, a szennyvízcsatornázást vagy egyéb vonalas infrastruktúra kiépítését az 

út mellett valósítja meg (burkolt árkot és zárt csapadékvíz-elvezetést sem 

érintve vele). 

 Új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése esetén be kell mutatni a 

gyűjtőút építésének, illetve fejlesztésének helyi lakosság körében elvégzett társadalmi 

egyeztetését (pl.: közmeghallgatás, lakossági fórum, az érintett utca/utcák 

háztartásainak felkeresése) igazoló dokumentumokat (pl.: jegyzőkönyv, kérdőív, 

hozzájáruló nyilatkozat) legkésőbb az első mérföldkőig.  
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 Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 

szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése esetén szándéknyilatkozat 

benyújtása szükséges az első mérföldkőig a területileg illetékes közösségi 

közlekedést biztosító közszolgáltatótól a létesítmények használatára vonatkozóan. 

 Autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást 

szolgáló helységek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása esetén igazolni szükséges 

az aktív, meglévő használatot. az első mérföldkőig. 

 Autóbuszöblök felújítása és kiépítése kizárólag bazaltbeton, vagy azzal megegyező 

teherbírású burkolattal és merev pályaszerkezettel támogatható. 

 A közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések esetén a közúti infrastruktúra 

közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

szerinti közúti biztonsági audit elvégzése is szükséges, amely ajánlásait és 

megállapításait figyelembe kell venni a tervek elkészítésekor.  

 Állami támogatási szempontból gazdasági tevékenység keretében működtetett, pl.: 

fizetős parkolóhelyek kiépítése, fejlesztése, felújítása esetén közszolgáltatásért járó 

ellentételezés jogcímén nyújtható támogatás, ezért a projekthez a gazdasági 

tevékenység működtetését igazoló közszolgáltatási szerződést is csatolni szükséges 

legkésőbb a második mérföldkőig. 

 Az önkormányzati tulajdonú belterületi útfejlesztések esetén meg kell vizsgálni 

hálózati szempontból a kerékpáros közlekedés helyzetét, és az útburkolaton 

elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítményeket szükség szerint a projekt keretében 

javasolt tervezni és kialakítani. 

 Kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását tartalmazó projekt esetében a Kerékpárút 

Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatási igazolásainak benyújtása 

szükséges. 

 Épületek, épületrészek akadálymentesítése esetében 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet előírásait szükséges figyelembe venni 

 A támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani: 

o a település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái 

jól beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és 

beazonosítható módon jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A 

térképen legalább 3 eltérő jelölőszín megadása kötelező: földút, burkolt út, 

projekt keretében fejlesztendő út; 

o  a beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a 

fejlesztendő utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének 

(gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál; 

o ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 

méteres távolságán belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket; 
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o a projekt tárgyát képező közterület műszaki állapotának bemutatását és a 

meglévő állapotot alátámasztó fotódokumentációt; 

o közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást 

igénylő vagy a tervező nyilatkozik; 

o a területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál 

előírt külön dokumentum (amennyiben releváns). 

 A támogatási kérelemhez csatolni kell a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását 

alátámasztó településrendezési eszközt (Településszerkezeti tervet, Helyi építési 

szabályzatot és Szabályozási tervet). 

 A projekt fenntartása 5 év.  

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek: 
 nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programmal (társulás esetén településenkénti bontásban); 

 nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel; 

 megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban 

meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a 

Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet 

benyújtani; 

 azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 

alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból – az adott épületre/épületrészre – 

vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még 

nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a 

korábban fejlesztett tevékenység minőségi továbbfejlesztésére vagy az 

intézmény/szolgáltatás meglévő férőhelyeinek bővítésére irányul a korábbi projekt 

eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a 

jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban szükséges 

bemutatni. 

 

4. A támogatás formája, mértéke 

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke 100%. 

 

A támogatás összege megyénként és megyén belül zónánként eltérő, ezért minden esetben 

szükséges a megvalósítási helyszín és a projekt egyedi vizsgálata. 
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A minimális és maximális támogatási összeg megyénként az alábbiak szerint alakul: 

 

 Baranya megye: 
A támogatás összege minimum 25 millió, maximum 60 millió forint lehet. 

 Bács-Kiskun megye: 
A támogatás összege minimum 20 millió, maximum 200 millió forint lehet. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 200 millió forint lehet. 

 Békés megye: 
A támogatás összege minimum 5 millió, maximum 950 millió forint lehet. 

 Csongrád megye: 
A támogatás összege minimum 1 millió, maximum 750 millió forint lehet. 

 Fejér megye: 

A támogatás összege minimum 30 millió, maximum 300 millió forint lehet. 

 Győr-Moson-Sopron megye: 
A támogatás összege minimum 20 millió, maximum 284 millió forint lehet. 

 Hajdú-Bihar megye: 
A támogatás összege minimum 25 millió, maximum 700 millió forint lehet. 

 Heves megye: 
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 460 millió forint lehet. 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye: 

A támogatás összege minimum 25 millió, maximum 250 millió forint lehet. 

 Nógrád megye: 
A támogatás összege minimum 20 millió, maximum 100 millió forint lehet. 

 Pest megye: 
A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 250 millió forint lehet. 

 Somogy megye: 

A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 300 millió forint lehet. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 
A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 200 millió forint lehet. 

 Veszprém megye:  
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 700 millió forint lehet. 

 Vas megye:  
A támogatás összege minimum 50 millió, maximum 700 millió forint lehet. 

 Zala megye:  
A támogatás összege minimum 10 millió, maximum 42,6 millió forint lehet. 

 

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 25-100%-a lehet. 
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5. A pályázat beadási határideje 

A támogatási kérelmek benyújtására megyénként eltérő időpontokban van lehetőség, az 

alábbiak szerint: 

 Baranya megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 12-ig 

 Bács-Kiskun megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 29-ig 

o 2022. október 3-tól 2022. december 15-ig 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

o 2022. március 1-től 2022. március 31-ig 

o 2022. április 1-től 2022. május 5-ig 

 Békés megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 29-ig 

 Csongrád-Csanád megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 30-ig 

 Fejér megye: 

o 2022. március 10-től 2022. április 25-ig 

o 2022. május 23-tól 2022. április 25-ig 

 Győr-Moson-Sopron megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 14-ig 

o 2022. augusztus 1-től 2022. augusztus 31-ig 

 Hajdú-Bihar megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 29-ig 

o 2022. szeptember 1-től 2022. szeptember 14-ig 

 Heves megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 11-ig 

 Jász-Nagykun-Szolnok megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 29-ig 

 Nógrád megye: 

o 2022. március 1-től 2022. március 31-ig 

o 2022. szeptember 1-től 2022. október 31-ig 

 Pest megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 18-ig 

 Somogy megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 30-ig 

o 2022. augusztus 22-től 2022. április 30-ig 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 28-ig 

o 2022. augusztus 22-től 2022. október 14-ig 
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 Veszprém megye: 

o 2022. március 7-től 2022. április 22-ig 

o 2022. szeptember 12-től 2022. október 14-ig 

 Vas megye: 

o 2022. március 14-től 2022. április 29-ig 

 Zala megye: 

o 2022. március 1-től 2022. április 29-ig 

 

6. Mire nyújtható be támogatási igény? 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 

 Önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak, valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes 

használatú utak építése, korszerűsítése, felújítása, beleértve a(z): 

o utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése; 

o út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése; 

o meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő 

kiépítése; 

o új gyűjtőút kiépítése. 

A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatóak. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 akadálymentesítés; 

 nyilvánosság. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 a támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok 

elvégzése: 

o útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és 

mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) 

korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése); 

o csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése; 

o forgalomtechnikai tevékenységek; 

o műtárgyépítés és felújítás; 

o vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése 

érdekében; 

o komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, 

kármentesítés, lőszermentesítés, régészet); 

o szakhatósági engedélyben előírt munkák. 

 a beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz 

fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, 

leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése; 
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 országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi 

csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak országos közút területén megvalósuló útcsatlakozásainak 

kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése; 

 közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi 

közutak esetén: 

o a közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: 

biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- 

és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, 

gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy 

optikai fék a forgalomvonzó létesítményekhez); 

o balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, 

balesetveszélyes ívek korrekciója; 

o kerékpáros átvezetések kialakítása; 

o lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő, beruházással érintett 

utak nyomvonala mentén közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében 

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

kialakítása). 

 kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi 

közutak esetén: 

o B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár 

parkolók építése; 

o útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók 

és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése; 

 az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi 

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

kialakítása vagy fejlesztése; 

 automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros 

forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú 

belterületi útszakaszok esetén; 

 járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése: 

o a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok 

mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok 

felújítása akadálymentesítés érdekében; 

o a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszokon 

található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében 

gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése. 

 beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem 

szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése; 

 zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő 

útburkolat alkalmazása), zöldfelület-építési, átalakítási munkák (pl.: növénytelepítés 

és árnyékolástechnika) a tevékenységek helyrajzi számain vagy közvetlenül a 
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tevékenységek helyrajzi számai mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanon (faápolás, favédelem, gyökérvédelem stb.); 

 a beruházás megvalósításához szükséges idegen területek 

megvásárlása/kisajátítása. 

 

7. Elszámolható költségek 

 projektelőkészítés költsége; 

o előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei; 

o közbeszerzési költségek (maximum 1%); 

o egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség; 

 beruházáshoz kapcsolódó költségek: 

o Ingatlanvásárlás költségei (maximum 2%); 

o egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek; 

o terület-előkészítési költség (maximum 2%); 

o építéshez kapcsolódó költségek; 

 eszközbeszerzés költségei; 

 immateriális javak beszerzése; 

 műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (maximum 1%); 

 kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége; 

 adók, közterhek; 

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek; 

 projektmenedzsment költsége; 

 tartalék (maximum 5%). 

 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében 

szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 

 


