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1. Bevezetés 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is fontos szerepe van a 

megfelelő módon előkészített, megalapozott terület- és településfejlesztési terveknek. A terület- és 

településfejlesztési tervek alapul szolgálhatnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a 

Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez 

annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi 

fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. 

 

A megyei jogú városok (MJV) tervezésének módszertani kerete 

A 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú 

Kormányhatározat értelmében a fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és 

beavatkozási egységei a megyék, a megyei jogú városok, a helyi közösségek és települések 

együttműködésén alapuló várostérségek és a megyei jogú városok térségei1, valamint az egyes 

országos szempontból kiemelten kezelendő speciális, funkcionális térségek. A Kormányhatározat 

rendelkezik arról is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával biztosítsa a megyei jogú városok számára a 

felkészüléshez szükséges módszertani útmutatásokat és koordinációt. 

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet szerint készítik a településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési 

stratégiát - ITS (a korábbi IVS felülvizsgálatával). A fenti feladatokhoz kapcsolódóan a 1181/2013. 

(IV.5.) Kormányhatározat 2.b) pontja rögzíti, hogy a megyei jogú városok integrált városfejlesztési 

programok kidolgozásakor a vonzáskörzetüket is javasolt bevonni.  

A 1115/2013. (III.8.) számú Kormányhatározat 3. pontja felkérte a megyei jogú városok 

önkormányzatait, hogy a 2014-2020 közötti időszakra történő felkészüléshez biztosított útmutatók és 

keretek alapján a megjelölt időszakban az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan 

megvalósítani kívánt fejlesztési igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az érintett 

miniszterek rendelkezésére. 

 

A MJV tervezés koordinációja és pénzügyi támogatása 

Az előző fejezetben bemutatott kereteknek megfelelően a tervezés koordináció több szinten valósul 

meg és számos partner bevonását teszi szükségessé. 2013 júliusában a Nemzetgazdasági Tervezési 

Hivatal elkészítette és a megyék rendelkezésére bocsátotta az „Iránymutatás a megyei szintű 

tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához” című segédanyagot, 

amely a 2014-2020-as Operatív Programok (OP-k) kereteinek figyelembe vételével megyei 

                                                                 

1
 A 1831/2013 (XI. 14.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének 

egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési 

jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) 

Korm. határozat módosításáról alapján 
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területfejlesztési program, valamint az Operatív Programokhoz kapcsolódó megyei területfejlesztési 

részdokumentumok elkészítéséhez ad iránymutatást és határoz meg elvárásokat. 

A megyei jogú városok fejlesztési tervezési folyamata során a Nemzetgazdasági Minisztérium 

rendszeres konzultációs és koordinációs fórumokat tervez, ahol tájékoztatja a megyei jogú 

városokat és a fővárost a tervezéshez kapcsolódó folyamatok aktuális állapotáról (pl. 2014-2020-as 

EU-s tervezési folyamatról, a programozás várható menetrendjéről). Az NGM útmutatókat és 

segédleteket bocsájt a megyei jogú városok részére a tervezési folyamat segítése érdekében (ld. jelen 

iránymutatás).  

Jelen dokumentum a 2014-2020-as Operatív Programok (OP-k) keretei között megvalósuló megyei 

jogú városok fejlesztési részdokumentumainak elkészítéséhez ad iránymutatást és határoz meg 

elvárásokat. Az operatív programok jelenlegi állása szerint a megyei jogú városok elsődlegesen a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív programban (TOP) megvalósítható és finanszírozható 

fejlesztésekhez készítenek elő megyei jogú város fejlesztési részdokumentumot. (A VEKOP-hoz 

kapcsolódó megyei jogú városi tervezés számára külön útmutató készül.) Ezt egészítik ki az ágazati 

OP-k fejlesztési tématerületei, amelyekhez külön részdokumentum készül. A tervezés jelenlegi állása 

szerint várostérség alatt a területfejlesztésről a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény által 

meghatározott területfejlesztési statisztikai kistérséget értjük. 

Az útmutató a jelenleg még kialakítás alatt álló keretfeltételek alapján készült, a jelenlegi információk 

és tervezési szándékok alapján került kialakításra, tartalma (csak a felvázolt OP struktúra/tartalom) 

ezért indikatív.2 Ugyanakkor már most iránymutatást jelent a megyei jogú városok programozási 

munkájának megtervezéséhez és elindításához. A megyei jogú városok területfejlesztési 

részdokumentumainak első körös kialakítása alkalmas lesz a TOP és az ágazati OP-k tartalmának 

továbbtervezéséhez. 

2013-ban a konvergencia régiók megyei jogú városai pénzügyi támogatást kapnak a 2007-2013 

közötti regionális operatív programok keretéből a településfejlesztési koncepciók és az ITS 

elkészítéséhez és ennek keretében az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában 

felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó, valamint háttértanulmányok 

elkészítéséhez.  

 

2. Az EU kohéziós politikája, OP tervezés folyamata 

Az EU kohéziós politikájának elsődleges célja, hogy áthidalja a tagállamok régiói közötti fejlettségbeli 

különbségeket. Nem véletlen, hogy pillére a szolidaritás elve, ám a politika ezen túlmutat: az EU 

befektetési politikája is egyben, amely ösztönzőleg hat a munkahelyteremtésre és növekedésre. A 

kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 célkitűzéseinek megvalósításához, az intelligens, 

fenntartható és befogadó növekedés eléréséhez. 

A stratégiai programozást megerősítendő, az Európai Bizottság javasolta a Közös Stratégiai Keret 

(KSK) és a Partnerségi Megállapodások (PM) bevezetését. Az előbbi az EU prioritásainak 

                                                                 

2
 Az új időszak kohéziós politikai rendeletei még nem kerültek elfogadásra, az EC elvárásai még több tekintetben 

kialakulóban vannak, nincs döntés a források allokációjáról, kormányzati döntés és EC általi jóváhagyás nincsen a 

Partnerségi Megállapodásról és az operatív programokról. 
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megvalósításával foglalkozik, meghatározva a KSK alapokra vonatkozó főbb intézkedéseket. A PM az 

Európa 2020 intelligens, fenntartható és befogadó növekedési célkitűzésein belül nemzeti szinten 

azonosítja legfontosabb kihívásainkat és kitűzi fő fejlesztési prioritásainkat. A KSK hatálya alá tartozik 

a Kohéziós Alap (KA), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), az 

Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EVMA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 

(ETHA) (együttesen KSK–alapok). 

A régiókategóriák is változnak, a következők szerint: 

- Kevésbé fejlett régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je alacsonyabb az EU27 átlag 

GDP-jének 75%-nál; 

- Átmeneti régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je az EU27 átlag GDP érékének 75 és 

90%-a közé esik; 

- Fejlettebb régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je magasabb az EU 27 átlag GDP-

jének 90%-ánál. 

Az Európai Bizottság javaslata alapján a jövő kohéziós politikája a jelenleginél hatékonyabb és 

eredményorientáltabb lesz a közös és programspecifikus indikátorok és ellenőrzési-értékelési 

rendszer alkalmazásával; a programokhoz fűződő teljesítmény-keretrendszer egyértelműen mérhető 

mérföldköveinek alkalmazásával; az 7%-os teljesítménytartalék beiktatásával; az ex ante feltételek és 

a makrogazdasági feltételek alkalmazásával, a pénzügyi és tematikus determinációk beépítésével. 

Az Európai Unió 2014–2020-ra vonatkozó kohéziós politika megvalósítását szolgáló rendelet 

tervezete határozza meg azt a 11 ún. tematikus célkitűzést, amelyek elérésének támogatásával a 

kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljaihoz, és amelyek egyben a 

támogatáspolitika alapját is képezik.  

A tematikus célokon belül a fejlesztési beavatkozásokat beruházási prioritásokhoz kell rendelni az 

operatív programokban, melyek végrehajtásának sikerességét mutatókkal mérik. 

Az operatív programok tervezéskoordinációs feladatainak felelősségi rendjét és határidőit az 

1600/2012. (XII.17.) Korm. határozat jelölte ki, amely ezt a feladatot az NGM felelősségébe utalta. A 

Korm. határozat 1. melléklete az alábbi operatív programok esetében a szakmai tartalom 

meghatározásáért első helyen felelős tárcaként a Nemzetgazdasági Minisztériumot nevesítette: 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

A megyei jogú városok tervezési tematikájához elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) nyújt kereteket. 

Ezt egészítik ki az ágazati OP-k fejlesztési tématerületei. 
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3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

küldetése és felépítése 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő küldetése, hogy kereteket biztosítson 

a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Magyarországon több 

tényező is indokolja a területileg decentralizált fejlesztéseket: 

- Az országon belül jelentős eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környezeti 

adottságok terén, valamint a társadalom és a gazdaság fejlettségében. Ezért az egyes 

térségekben eltérő, a sajátos térségi adottságokra szabott beavatkozásokra van szükség. 

Különösen nagyok a különbségek az alacsonyabb (megyei és kistérségi) területi szinteken. 

- A magyar közigazgatás elmúlt években lezajlott reformja (a helyi önkormányzatok, a járások, 

a megyék és a központi állam közötti feladat- és forrásmegosztás újraszabályozásával) éppen 

a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltozásához igazodott. Így létrejöttek azok a 

keretek is, amelyek a helyi és térségi fejlesztéspolitikát meghatározzák. Ebből a szempontból 

a legfontosabb változás, hogy a megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket 

kaptak.  

- A 2007-2013-as programozási időszak regionális operatív programjainak (ROP) tapasztalatai 

alapján 2014-2020 között is indokolt területi operatív programokon keresztül támogatni a 

decentralizáltan kezelendő fejlesztési tématerületek egy részét. A ROP-ok ugyanis a 2007-

2013-as ciklus legjobban teljesítő programjai közé tartoznak a forráslekötés tekintetében. 

Mindez azt mutatja, hogy a helyi és területi szinteken vannak átgondolt és jól előkészített 

fejlesztési elképzelések. A területi szereplők pályázatos úton megszerezhető, előre nem 

kiszámítható forrásaival szemben a jövőben a szereplők által felelősen tervezhető és 

végrehajtható forrásallokációs megoldásokat indokolt előnyben részesíteni. 

A TOP a magyar kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira 

tekintettel, valamint az Európa 2020-hoz való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárolás 

és szinergia biztosítása érdekében, az Európai Bizottsági 11 tematikus célhoz való kapcsolódás, a 

költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési 

célokat határozta meg3: 

I. Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és 

foglalkoztatás-bővítés 

II. Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések 
III. Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása 

Szükség van egy olyan területi beavatkozási logikára, amely lehetővé teszi, hogy a különféle területi 

szintekhez a térségi sajátosságoknak megfelelő, eltérő beavatkozási irányokat rendeljünk. A TOP 

képviseli ezt a törekvést: képes hatékonyan reagálni az eltérő területi igényekre, és valóban a térségi 

                                                                 

3 Meg kell jegyezni, hogy az országos jelentőségű térségi fejlesztési problémák és lehetőségek kezelése nem egyedül a TOP 

decentralizált uniós részdokumentumainak felelőssége. E feladatok ágazati forrásokat és koordinációt igényelnek, ezért 

egyes ágazati operatív programokban is megjelennek. Ennek példája az országos jelentőségű leszakadó térségek 

(leghátrányosabb helyzetű kistérségek) felzárkóztatása, amellyel a gazdaságfejlesztést és a humán fejlesztéseket 

megjelenítő ágazati operatív programok (GINOP és EFOP) is foglalkoznak. Az ágazati operatív programokhoz kapcsolódó 

fejlesztésekkel jelen iránymutatás 8. fejezete foglalkozik. 
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igényekre szabott beavatkozásokat valósít meg (összhangban az Európai Unió Területi Agendája 

2020 dokumentumban megfogalmazott hely-alapú megközelítés és szubszidiaritás elvével).  

A TOP-ban a decentralizált forrásokat két területi szinten kívánjuk tervezni: megyei és MJV szinten. A 

TOP beavatkozásai mindkét megcélzott szinten területfejlesztési program keretében valósulnak 

meg, amelyek szintenként – részben – előre meghatározott indikatív forrásnagysággal 

tervezhetőek, az alábbiak szerint: 

1. megyei szint (a tervezés jelen szakaszában várhatóan ITI keretében), 

2. megyei jogú város (a tervezés jelen szakaszában várhatóan ITI keretében), 

3. egyéb térségi jelentőségű városok és várostérségek, megyei jogú város térsége 

4.  CLLD (város – vidékiek és városiak). 

A jelen útmutatóban bemutatott megyei jogú város fejlesztési részdokumentum a fentiek közül az 

2. szint kiemelt fejlesztési irányait foglalják magukban. 

Az egyes megyei jogú városi fejlesztésekhez a TOP csak egy „menüt” határoz meg, amelynek 

beavatkozási elemeit a megyei jogú városok – meghatározott kereteken belül – kombinálhatják, 

specifikus adottságaiknak és kihívásaiknak megfelelően.  

A nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a TOP fejlesztései is elsősorban a gazdaságfejlesztést 

és a foglalkoztatást szolgálják, valamint az ehhez kapcsolódó társadalmi- és infrastrukturális 

fejlesztéseket. Ennek megfelelően a megyei jogú város fejlesztési részdokumentumai közül is a 

nagyobb hangsúly és forráskeret a gazdaságfejlesztésre helyeződik. A területi adottságokra szabott 

gazdaságfejlesztési elemek fontos törekvése a területi és helyi gazdaságfejlesztés.  

Az Integrált Területi Beruházások (Integrated Territorial Investment – ITI) a formálódó 2014-2020-as 

kohéziós politikai rendeletekben javasolt térségi integrációs eszköz, amely különböző alapok forrásait 

területi alapon kialakított beavatkozási csomagokban kezeli és ismert nagyságú forrásokra, előre 

megtervezett beavatkozásokat hajt végre. Az ITI-k indikatív listáját rögzíteni kell az Operatív 

Programokban.  

Az ITI-k részletes szabályozása még nem került kidolgozásra. Fontos a részdokumentumokban foglalt 

fejlesztési irányok integráltságának, egymásra épülésének biztosítása, hogy a jövőben lehetőség 

szerint az ITI-k alapjai lehessenek. 

 

4. A megyei jogú városok tervezési folyamatának logikája 

A megyei jogú városok tervezési folyamata az alábbi feladatkörökből áll: 

1. Megalapozó vizsgálat  

2. Megyei jogú város (és térsége) településfejlesztési koncepció elkészítése 

3. Megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégia elkészítése (középtávú programok 

elkészítése)  

4. 2014-2020 időszak tervezését segítő megyei jogú város fejlesztési részdokumentum 

elkészítése 
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1. ábra: Megyei és a megyei jogú városok tervezési folyamata során elkészítendő 
dokumentumok összefüggései 

 

 Megyei jogú városok településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési 

stratégia elkészítése (1-2-3. feladatkör) 

A megyei jogú városok a Belügyminisztérium koordinációja mellett készítik a települési helyzetfeltáró 

dokumentumaikat (1. feladatkör), településfejlesztési koncepcióikat (2. feladatkör), és az integrált 

településfejlesztési stratégiát (3. feladatkör). A településfejlesztési koncepciót és az integrált 

településfejlesztési stratégiát a település képviselőtestülete/közgyűlése fogadja el. Az uniós tervezés 

szempontjából a koncepciók fontos funkciója, hogy a sajátos területi igényeket, területi 

szempontokat közvetítsék az OP tervező szaktárcák felé. 

A megyei jogú városok településfejlesztési koncepcióiknak és integrált településfejlesztési 

stratégiáinak elkészítését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. A Korm. rendelet 1. 

melléklete tartalmazza a megalapozó vizsgálat, míg a 2. sz. melléklete a koncepció és stratégia 

tartalmi követelményeit. Jelen útmutató ezért már nem foglalkozik a területfejlesztési koncepció és 

az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésének módszertanával, hiszen azt mind a 

Kormányrendelet, mind a Belügyminisztérium által kiadott kiegészítő útmutatók (Városfejlesztési 

kézikönyv és Útmutató a MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÁMÁRA AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA 2014 – 2020 ELKÉSZÍTÉSÉHEZ) tartalmazzák. 
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 Megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum elkészítése (4. feladatkör) 

A fent említett 1-3. feladatkörrel párhuzamosan zajlik a 2014-2020-as időszak tervezését segítő 

megyei jogú városok és térségük fejlesztési részdokumentumok elkészítése (4. feladatkör). 

Jelen dokumentum e 4. feladatkör keretén belül ellátandó megyei jogú városi tervezési feladatok 

ellátását támogató módszertani útmutató. 

A 2014-2020-as európai uniós tervidőszakra vonatkozó központi szintű előkészületek a 2013-as 

évben intenzíven folynak. Ezért nagyon fontos, hogy e folyamatba a megyei jogú városok mielőbb 

hatékonyan be tudjanak kapcsolódni. Ennek érdekében az MJV-oknak az alábbi két területfejlesztési 

részdokumentumot javasolt elkészíteniük:  

- 4.a feladatkör: TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum (ld. 5-7. 

fejezetek),  

- 4.b feladatkör: Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum 

(ld. 8. fejezet). 

A kidolgozandó fejlesztési részdokumentumok tehát átfogják az MJV összes releváns, európai uniós 

OP-ból finanszírozható fejlesztési projektjavaslatait. 

A megyei jogú város fejlesztési részdokumentumok tervezési logikáját és az egyes 

részdokumentumok és fázisok egymáshoz való illeszkedését az 1. ábra szemlélteti. 

 

1. táblázat: A megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentumok kidolgozásának fázisai 

Feladatkör 
Útmutató kiadása 

 

Feladatkör 

teljesítésének 

határideje 

4.  Megyei jogú város és térsége fejlesztési 

részdokumentumok, ezen belül: 

  

 4.a TOP-hoz illeszkedő megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum (I. fázis,– fejlesztési irányok) 

Jelen dokumentum 5-6. fejezet 2013.11.15. 

 4.a TOP-hoz illeszkedő megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum (II. fázis, – részletes kidolgozása) 

Jelen dokumentum 5-6. fejezet 2014.03.31 

 

 4.a TOP-hoz illeszkedő megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum továbbfejlesztése  

(III. fázis – projektfejlesztés)  

Jelen dokumentum 7. fejezet  2014.09.30 

minőségbiztosítás 

után készülő végleges 

dokumentum: 

2014.11.15. 

 4.b Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei jogú város 

fejlesztési részdokumentum 

Jelen dokumentum 8. fejezet 2014.03.31 
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5. TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum kidolgozása (4.a feladatkör) – I. és II. fázis 

A legfontosabb fejlesztési részdokumentumnak a megyei jogú városok számára a TOP-hoz 

illeszkedő részdokumentum tekinthető, ennek kidolgozását szükséges a lehető legnagyobb 

részletességgel megtenni. Ennek indoka az, hogy elsősorban a TOP keretében valósulnak meg azok a 

térségi szintű fejlesztések, amelyek a megyei jogú város döntési kompetenciájába tartoznak. Ez az 

operatív program finanszírozza majd a helyi szintű fejlesztési igények megvalósítását, amelyek 

kiegészítik a központi szinten megfogalmazott fejlesztési célokat és prioritásokat (a központi 

koordinációban megvalósuló, illetve a központi szinten azonosított fejlesztési igényekre épülő 

fejlesztési programok, projektek és pályázatok az ágazati operatív programok keretében kerülnek 

támogatásra). 

A TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum (4.a feladatkör) kidolgozása 

3 fázisban történik: 

- I. fázis: a TOP tématerületeihez illeszkedő fejlesztési részdokumentumot megalapozó 

fejlesztési irányok (projektek vagy projektcsomagok) kidolgozása – elkészítési határidő: 

2013. november 15.  

- II. fázis kidolgozása: a korábban meghatározott fejlesztési irányok részletesebb kidolgozása 

– elkészítési határidő: 2014. március 31. (minőségbiztosításra megküldendő végleges 

munkaváltozat). 

- III. fázis: a fejlesztési részdokumentum a II. fázisban kijelölt projektcsomagjainak 

továbbfejlesztése, azaz részletes tartalmi kidolgozása Előzetes Megvalósíthatósági 

Tanulmány szintig (projektcsomagonként) – elkészítési határidő: 2014. szeptember 30., 

minőségbiztosítást követő végső anyag: 2014. november 15.  

A megyei jogú városoknak a TOP-hoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentum kidolgozásának I. 

fázisában azonosítaniuk kell a város szempontjából kiemelt jelentőségű, a majdani TOP-ból 

megvalósítható fejlesztési irányaikat (projekteket vagy projektcsomagokat), amelyeket a 2014-

2020-as programozási időszakban terveznek megvalósítani. A források elaprózottságának elkerülése 

érdekében alapvető elvárás a fókuszálás a fejlesztési csomagok meghatározásánál. 

A TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentumot a jelen útmutató 1. 

mellékletében található „TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum 

sablon (4.a feladatkör) – I. fázis– fejlesztési irányok” megfelelő mezőinek kitöltésével kell kidolgozni, 

amelynek határideje: 2013. november 15. Ezt követően kell a meghatározott irányokat 

részletesebben kidolgozni a 1. mellékletben található „TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város 

fejlesztési részdokumentum sablon továbbfejlesztése (4.a feladatkör) – II. fázis - projektfejlesztés” 

sablon alapján. 

Jelen útmutató tárgykörét képező tervezési folyamat fő célja, hogy a megyei jogú város fejlesztési 

tervezés végeztével a megyei jogú városok egyrészt képesek legyenek kijelölni a legfontosabb városi, 

TOP-ból és ágazati OP-kból finanszírozható fejlesztési irányaikat (projektek vagy több projektből álló 

projektcsomagok), amelyre a TOP esetében a II. fázisban ráépülhet a fejlesztési irányok 

továbbfejlesztése, azaz azok tartalmi kidolgozása, részletezése. E feladatkörök részletes módszertani 

specifikációja lehetővé teszi a tervezési feladatok megkezdését, a szakértői munka lebonyolítását. 
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Jelen módszertan ennek érdekében a központi tervezés jelenlegi állása alapján bemutatja, hogy  

 melyek azok az Európai Unió által meghatározott, releváns tematikus célok és beruházási 

prioritások, melyekhez a megyei jogú város fejlesztéseinek illeszkedniük kell; 

 melyek a TOP várható tématerületei, jövőbeni konkrét beavatkozási elemei, melyekből a 

TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum felépülhet. 

Fontos alapelv, hogy a TOP-ból finanszírozott fejlesztési részdokumentum témakörét szűkíteni kell 

az EU-s beruházási prioritásokhoz illesztett fejlesztési elemekből felépíthető tématerületekre. Az 

Európai Bizottság a 2014-2020-as időszak során a támogatási forrásokhoz mérhető eredmények 

vállalását várja el az egyes tagországoktól. Éppen ezért a megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentumok során is a fejlesztésekhez kapcsolódó mérhető eredményeket kell (szerződéshez 

hasonló módon) vállalások formájában rögzíteni a 11 tematikus cél vonatkozásában, amelyek a 

végrehajtás során ellenőrzésre kerülnek és elmaradásuk szankcionálható. 

A megyei jogú város fejlesztési részdokumentumainak kialakításakor a 11 tematikus célkitűzés közül a 

következőkre javasolt fókuszálni: 

 (4) az alacsony CO2-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 

ágazatban; 

  (6) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 

  (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem; 

 (3) a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EVMA esetében) és a halászati és az 

akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 

  (8) a foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása; 

Kiemelten fontos szem előtt tartani, hogy a megyei jogú város fejlesztési részdokumentumban 

megjelölt összes fejlesztési irányt központi társadalmasítás alatt álló TOP 

(http://www.nfu.hu/forum_pate/29) fejlesztési tématerületei mentén kell kialakítani (a 2. táblázat 

tájékoztató, példálózó jellegű), mert a tervek szerint a TOP forrásaiból kizárólag e tématerületek 

lesznek támogathatók.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy a fejlesztési részdokumentum tervezésében szükséges a megyei jogú 

város térségébe tartozó településsel egyeztetni.  Ennek formájára tervezés koordinációs útmutató 

fog iránymutatást adni. 

A megyei jogú város fejlesztési részdokumentumok kidolgozásának főbb szempontjai: 

A megyei jogú városoknak a TOP-hoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentumban olyan egymásra 

épülő, ún. integrált városi projekteket vagy projektcsomagokat szükséges kijelölniük, melyek 

térségi gazdaságélénkítő, foglalkoztatás bővítő és fejlesztési hatása a legnagyobb. Ezen integráltság 

megjelenhet egyrészt a kijelölt fejlesztési irány több tématerületre kiterjedő jellegében (pl. komplex 

iparterület fejlesztési, befektetés-ösztönzési, helyi gazdaságfejlesztési projektcsomag, vagy egymásra 

épülő településfejlesztési akciók), amelyek együttes, szinergikus gazdasági hatása jelentős. Másrészt 

az integráltság jelentheti a fejlesztési irányok többszereplős jellegét, azaz lehetőség van arra, hogy a 

kijelölt fejlesztési irányok több kedvezményezettre épüljenek (pl. városi önkormányzat, 

városfejlesztési kft., ipari park kft.). Ez esetben is fontos a fő kedvezményezett kijelölése, aki az adott 

http://www.nfu.hu/forum_pate/29
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projekt/projektcsomag megvalósításának első számú felelőse. A fejlesztéseknek a gazdaság valamely 

a térségre jellemző szűk keresztmetszetének kezelésére, vagy lehetőség kiaknázásához kell 

hozzájárulnia, de a fejlesztések lehetnek társadalmi jellegűek, infrastrukturális, intézményfejlesztési 

karakterűek is.  

A fejlesztési irányoknak lehetőség szerint település-specifikusnak kell lenniük, ez annyit jelent, hogy 

a város és térsége adottságaira, a helyi erőforrásokra és a helyi szükségletekre épülő 

gazdaságfejlesztési és településfejlesztési elemeket kell tartalmaznia. Mindez nagyon fontos 

szempont, tekintettel arra, hogy a TOP-ból megvalósuló fejlesztések legfőbb jellegzetessége e 

térségorientált jelleg, ez különbözteti meg ezt az operatív programot a többi, ágazati típusú OP-tól.  

A meghatározott projektcsomagoknak újszerű, innovatív fejlesztési beavatkozásokat is javasolt 

tartalmazniuk. Elmondható, hogy a térségspecifikus, adott esetben a hagyományos eszközöktől 

eltérő fejlesztések megvalósítása jelentheti a leghatékonyabb térségi fejlesztési eszközt. Ez az 

innovatív jelleg megmutatkozhat speciális helyi ágazatok, szektorok támogatásában, nagy 

tudásigényű fejlesztések megvalósításában, de az innovatív jelleget erősíthetik újszerű térségi 

szereplők (pl. sikeres helyi termelőkre épülő térségfejlesztési egyesületek, innovációs ügynökségek) 

bevonására épülő fejlesztési programok is. 

 

Fontos szempont, hogy a TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentumnak 

elsősorban – és forrásigényt tekintve meghatározó részben – a TOP tématerületeihez kell 

illeszkednie. Minden egyéb fejlesztési irányt az ágazati OP-khoz kapcsolódó fejlesztési 

részdokumentumokban kell megjelölni (ld. 8. fejezet). 
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2. táblázat: A TOP-ból finanszírozandó fejlesztési tématerületek és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozások és lehetséges támogatható tevékenységek listája 

Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

1. Térségi szintű 
integrált, 
foglalkoztatás-
orientált 
gazdaságfejlesztés 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

Térségi szintű 
kombinált, 
foglalkoztatás-bővítési 
célú gazdaságfejlesztési 
akciók 

 Az intézkedés célja olyan kombinált fejlesztések 
támogatása, amelynek keretében az előzőekben 
felsorolt térségi üzleti infrastruktúra és KKV 
munkahely teremtési célú fejlesztések együttesen, 
egy közös projekt keretében valósulnak meg  

 Az intézkedés keretében támogatott akciók egyik 
részét a helyi érdekű kis- és középvállalkozások 
működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra 
fejlesztések képezik.  
Telephely-szolgáltatást nyújtó infrastruktúra 
minőségi fejlesztése: 
Az eddigi (fizikai) infrastrukturális megközelítés 
helyett a szolgáltatások meglétére és minőségére 
helyezzük a fő hangsúlyt. Ennek jegyében 
támogatjuk a többségében önkormányzati tulajdonú 
inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és 
technológiai parkok, továbbá az ipari területek 
minőségi fejlesztéseit, valamint indokolt esetben 
támogatjuk új infrastrukturális elemek létrehozását 
is. 
Piacra jutást segítő szolgáltatásokat nyújtó 
infrastruktúra minőségi fejlesztése: 
Ennek keretében elsősorban többségében 
önkormányzati tulajdonú kereskedőházakhoz és 
logisztikai központokhoz kapcsolódó minőségi 
fejlesztéseket, valamint további, az említett 
szolgáltatásokat nyújtó infrastrukturális egységek 
létrehozását támogatjuk. 

(8) a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának 
támogatása 
 
(3) a kis- és 
középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az 
EVMA esetében) és a 
halászati és az 
akvakultúra-ágazat (az 
ETHA esetében) verseny-
képességének javítása 

 
 

ERFA rendelet 5. cikk (8) (b) a 
foglalkoztatás barát 
növekedés elősegítése a saját 
belső potenciál kifejlesztése 
révén, az adott területeket 
érintő területi stratégia 
részeként, beleértve a 
hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a 
konkrét természeti és 
kulturális erőforrások 
fejlesztését, illetve az ezekhez 
való hozzáférhetőség javítását 
 
ERFA 5. cikk (3) c) a termék- és 
szolgáltatásfejlesztésre 
irányuló fejlett kapacitás 
megteremtésének és 
kiterjesztésének elősegítése 
 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
vállalkozások 
száma 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

2. Térségi szintű, 
foglalkoztatás-
bővítési célú 
turizmusfejlesztés 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

Integrált megyei 
(térségi) szintű komplex 
turisztikai 
termékcsomagok és 
kisléptékű tematikus 
turisztikai fejlesztések  

 Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai 
vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, egy adott 
településen vagy több, egységes fogadóterületet 
alkotó, településen megvalósuló, összehangolt 
turisztikai fejlesztések támogatása 

 Tematikus utak kialakításának támogatása: egy-egy 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
vállalkozások 
száma 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

 
 

konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető, 
az egyes projektekben definiált téma vagy turisztikai 
termék turisztikai fogadóterületeken átnyúló 
fejlesztésének támogatása (pl. a tematikus út 
vonzerőinek felújítása, élményelemekkel történőek 
fejlesztése; egyéb kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések; piacra vitelt elősegítő 
marketingtevékenység) 

 Az attrakciók teljes körű hasznosításához szükséges 
az önkormányzatok és a civil szféra alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkező célcsoportokra fókuszáló 
szálláshelyfejlesztéseinek (ifjúsági szállások, táborok, 
stb.) a támogatása is 

 A térségi szintű, összehangolt marketing és 
márkaépítési akciók, illetve a közös (térségi szintű) 
értékesítési tevékenységet célzó kezdeményezések 
támogatása 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
vállalkozások által 
teremtett új 
munkahelyek 
száma 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
attrakciók száma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alternatív helyi, 
térségi és hálózati 
gazdaságfejlesztés 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

Együttműködésen 
alapuló, a helyi, térségi 
gazdaságok fejlődését 
támogató programok és 
a kapcsolódó 
beruházások, 
fejlesztések támogatása 

 Térségi és/vagy megyei szintű helyi 
gazdaságfejlesztési programok kidolgozásának és 
megvalósításának támogatása (pl.: önkormányzatok, 
civilek és hely vállalkozások bevonásával tervezett és 
végrehajtott komplex helyi gazdaságfejlesztési 
programok – hazai ellátású település program, öko-
település program, energia barát település program, 
stb.): 
o Helyi termék értékesítési együttműködések 

támogatása (térségi/megyei termékcsomagok 
összeállítása, térségi/megyei márkák kialakítása, 
logisztikai rendszer kialakítása) 

o Helyi termékek, termékcsomagok térségi, megyei 
szintű értékesítésének, piacra vitelének 
támogatása (termelői piacok, helyi termék polcok, 
web-piac, helyi termék önkiszolgáló automata, 
Hangya Szövetkezetek, helyi termék beszállító 
program – pl. a városi cukrászda, pékség étterem 
a falusi nénik sütő szövetségétől szerzi be a 
süteményeket és azokat árusítja) 

o Helyi termékek fogyasztás ösztönzése (vásárló 

A prioritástengely 
keretében 
támogatott 

vállalkozások által 
teremtett új 

munkahelyek 
száma 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

közösségek kialakítása, közösség által támogatott 
mezőgazdaság, megyei/térségi marketing, 
promóció) 

o Térségi/megyei szintű helyi vállalkozási 
szolgáltatások fejlesztése és szolgáltatók 
együttműködésének támogatása 
(szolgáltatásértékesítést és -igénybevételt 
elősegítő fejlesztések, helyi szolgáltatás 
keresztértékesítés, szakmai együttműködések 
elősegítése) 

o Megyei/térségi szintű helyi termékminősítő 
rendszerek kialakítása (védjegyek, megyei 
minőségi termék/szolgáltatás díjak, helyi 
beszállítói programok rendszerének kialakítása és 
bevezetése) 
o A komplex programok tervezését és 

megvalósítását támogató helyi 
gazdaságfejlesztési tanácsadás és mentor-
programok támogatása  

Helyi termékek 
előállítását és piacra 
juttatását támogató 
tanácsadási programok 

 Helyi termékek előállítását és térségi piacra 
juttatását támogató tanácsadási programok 
támogatása (helyi termékek összegyűjtésére, 
fejlesztésére, ezek hatékonyabb előállításának 
ösztönzésére, egységes arculat létrehozására, helyi 
termék védjegy kialakítására, bejegyeztetésére, 
csomagolástechnikai fejlesztésekre és a 
minőségbiztosítási rendszer kidolgozására, stb.) 

 

4. Térségi kísérleti 
fejlesztések 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

Kísérleti fejlesztések 
előmozdítását célzó 
generálás és 
tanácsadás, az ezt 
szolgáló intézményi 
háttérkapacitás 
fejlesztése 

 Innovációs fejlesztésre vonatozó KKV tanácsadás, 
innovációs brókerképzés, nemzetközi innovációs 
projektek előkészítése, szakági térségi innovációs 
felmérések lebonyolítása, innovációs fórumok, 
vállalkozói fórumok megrendezése 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
innovatív 
vállalkozások 
száma 

Kis- és 
középvállalkozások 
kisösszegű kísérleti 
fejlesztései 

 Innovatív KKV-k kis összegű technológia fejlesztése, 
K+F+I tevékenységek támogatása, KKV-k számára 
innovációs, szabadalmi és iparjogvédelmi 
szolgáltatások igénybevételének támogatása 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

innovatív 
vállalkozások 
száma 

5. Megyei alternatív 
befektetés és 
beruházás-ösztönzés, 
projekt előkészítés, 
marketing 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

A megyei befektetés- és 
beruházás ösztönzés és 
kapcsolódó 
intézményfejlesztési 
programok 

 Megyei hazai és nemzetközi befektetés ösztönzéssel 
foglalkozó szervezet infrastrukturális hátterének 
kiépítése (iroda, eszközvásárlás) a működéshez 
szükséges immateriális javak (pl. szoftverek, 
adatbázisok, honlap fejlesztés, értékesítési és 
kommunikációs know-how) beszerzése,, a szervezet 
működési költségének támogatása (bér és dologi 
költségek) 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
innovatív 
vállalkozások 
száma 

Hazai KKV-k külső 
tőkebefektetéseinek 
ösztönzése, a hatékony 
térségmarketing, 
valamint a vállalkozások 
beruházásainak 
beruházás-orientált és 
külpiaci támogatása 

 Vállalati, vállalkozási stratégiai, szervezetfejlesztési 
menedzsmentfejlesztési és logisztikai tanácsadás,  

 Online megjelenéshez, e-kereskedelemhez 
kapcsolódó tanácsadás, marketing tanácsadás, 
piackutatás, igényfelmérés, logisztikai tanácsadás 

- A prioritástengely 
keretében 
támogatott 
innovatív 
vállalkozások 
száma 

6. A szociális 
alapszolgáltatásokhoz 
és gyermekjóléti 
alapellátásokhoz 
(bölcsőde, családi 
napközik stb.), 
valamint óvodai 
ellátáshoz való 
hozzáférés javítása és 
a szolgáltatások 
minőségének 
fejlesztése 
(finanszírozó alap: 
ERFA) 

Az óvodai ellátáshoz 
való hozzáférés javítása 
és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése 

 Bölcsődei kapacitásbővítés támogatása 

 Óvoda épületek korszerűsítése és kapacitás bővítése 

 Családi napközik kialakításának és működtetésének 
támogatása 

 

ERFA rendelet 5. cikk 8 (c) 
Helyi fejlesztési 
kezdeményezések és 
szomszédos 
szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása új 
munkahely teremtés 
érdekében 

- A prioritástengely 
keretében létrejött, 
vagy felújított 
bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények 
férőhelyeinek 
száma - A 
prioritástengely 
keretében létrejött, 
vagy felújított 
családi napközi 
ellátást nyújtó 
intézmények 
férőhelyeinek 
száma 
- A prioritástengely 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

keretében létrejött 
vagy felújított 
óvodai ellátást 
nyújtó intézmények 
férőhelyeinek 
száma 

7. A helyi 
foglalkoztatási szint 
javítása megyei és 
helyi alternatív 
foglalkoztatás 
bővítést célzó 
programok 
támogatásával 
(finanszírozó alap: 
ESZA) 

Foglalkoztatási 
együttműködések, 
paktumok, megyei 
szintű munkaerő-
mobilitást támogató 
akciók támogatása 

 pl. helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentorálás, 
facilitálás, szakértői támogatás (jó gyakorlatok, 
kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, 
megvalósítása), HGF projektek megalapozásának és 
közösségi integrálásának folyamattámogatása,  

 tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás, 
kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési 
akciók támogatása 

 Megyei, valamint térségi gazdasági és munkaerő-
piaci szereplők együttműködésének, ösztönzése és 
térségi foglalkoztatási programok, paktumok és 
munkaerő-mobilitási alternatív akciók támogatása 
kezdeményezések támogatása 

(8) A foglalkoztatás bővítése 
és a munkaerő 
mobilitásának támogatása – 
ESZA 
 
 (9) a társadalmi befogadás 
előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem 
- ESZA 

ESZA 3. cikk (1) a) i. 
munkaerő-piaci hozzáférés 
a munkakeresők és az 
inaktív személyek számára 
többek között helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések és a 
munkavállalói mobilitás 
ösztönzése révén 
 
ESZA 3. cikk (1) b) 
i. aktív befogadás, 
különösen a jobb 
foglalkoztathatóság 
érdekében; (ii) a 
társadalom peremére 
szorult közösségek – 
például a romák – 
integrációja; (iii) a nemen, 
faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron 
vagy szexuális 
irányultságon alapuló 
megkülönböztetés elleni 
küzdelem 

- A prioritástengely 
keretében a szociális 
partnerek vagy nem 
kormányzati 
szervezetek által 
végrehajtott 
projektek száma 
- A prioritástengely 
keretében támogatott 
vállalkozások száma 

 A térségi és helyi  Megyei, valamint térségi gazdasági és munkaerő-   - A prioritástengely 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó egyedi 
foglalkoztatási célú 
támogatások 
megalapozása 

piaci szereplők együttműködésének, ösztönzése és 
térségi foglalkoztatási programok, paktumok és 
munkaerő-mobilitási alternatív akciók támogatása 
kezdeményezések támogatása 

keretében támogatott 
megyei és helyi 
kiemelt 
foglalkoztatási 
programok száma 
- A prioritástengely 
keretében támogatott 
vállalkozások száma 

8. A munkavállalók 
készségeinek és a 
helyi gazdaság 
potenciális igényeinek 
közelítése 
(finanszírozó alap: 
ESZA) 
 

Megyei, valamint 
térségi gazdasági és 
munkaerő-piaci 
szereplők 
együttműködésének 
ösztönzése 

 Megyei, valamint térségi gazdasági és munkaerő-
piaci szereplők együttműködésének, ösztönzése és 
térségi foglalkoztatási programok, paktumok és 
munkaerő-mobilitási alternatív akciók támogatása 
kezdeményezések támogatása 

  

 

9. A helyi identitás 
növelése – az egyének 
és a lakóhely közötti 
kapcsolat erősítése 
(finanszírozó alap: 
ESZA) 
 

Térségi szintű 
esélyteremtő 
programok 

 ösztöndíjak, tehetség-programok, egyéni pályázatok: 
helyismeret, stb. 

  
 

Helyi gazdaság- és 
termékfejlesztés 
mentorálás, facilitálás, 
szakértői támogatás 
HGF projektek 
megalapozásának és 
közösségi 
integrálásának 
támogatása 

 jó gyakorlatok, kísérleti fejlesztések előkészítése, 
kidolgozása, megvalósítása 

  

 

Tudatos térségi, helyi 
fogyasztás és vásárlás 
ösztönzése 

 kutatások, felmérések, fesztiválok, értékesítési 
akciók támogatása 

  
 

Közösségi, térségi és 
települési marketing 
akciók támogatása 

    
 

Fejlesztési tématerület 
Beavatkozások 

(indikatív) 
Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés 

Beruházási prioritások 
Kapcsolódó output 

indikátorok 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

10. Az aktív és 
egészséges élethez 
kapcsolódó közösségi 
infrastruktúrafejlesztés a 
kulturális és természeti 
értékek megóvásával  

(finanszírozó alap: ERFA) 

Mozgás, fizikai aktivitás 
közösségi használatú 
tereinek és 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

 

 
   

 Mozgás, fizikai aktivitás közösségi használatú 
tereinek és infrastruktúrájának fejlesztése és 
kapcsolódó programok 

 

(6) környezetvédelem és 
az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának 
előmozdítása 
 

ERFA 5. cikk 6(e) 

környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának 

előmozdítása a városi 

környezetfejlesztést célzó 

intézkedések révén, ideértve 

a rozsdaövezetek 

helyreállítását és a 

légszennyezettség 

csökkentését is. 

ERFA 5. cikk 6(f) a 

hulladékgazdálkodási 

ágazatban, a vízgazdálkodási 

ágazatban, a talajvédelem 

vagy a légszennyezettség 

csökkentése területén a 

környezetvédelem és az 

erőforrás-hatékonyság 

javítását szolgáló innovatív 

technológiák előmozdítása 

 

- A prioritástengely 
keretében minőségi 
fejlesztésen átesett 
közösségi és 
szabadidős terek és 
létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma  

- Támogatással érintett 
lakosok száma a 
fejlesztett / megújított 
településrészeken 

- A prioritástengely 
keretében támogatott 
létesítmények 
fejlesztése által érintett 
lakosok száma 

- Településfejlesztési 
beavatkozások által 
érintett terület 
nagysága 

 

Egyéb közösségi terek 
fejlesztése  Egyéb közösségi terek fejlesztése 

11. A települési 
környezet integrált és 
környezettudatos 
megújítása 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Közterületek kialakítása, 
felújítása a 
településbiztonsági 
szempontok figyelembe 
vételével 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

12. Belterületen fekvő 
barnamezős területek 
rehabilitációja 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Barnamezős területek 
revitalizációja új 
közfunkcióval való 
megtöltés révén 

 Belterületen fekvő barnamezős területek 
rehabilitációja  

13. Kis léptékű települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Kis léptékű fejlesztések a 
települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúra 
megújításával, 
kapcsolódva a nagyobb 
ágazati beruházásokhoz 

 Városi környezet javítása, a helyi és térségi 
jelentőségű természeti és kulturális értékek 
védelmét, a biztonság fokozását szolgáló 
fejlesztések, illetve ezek társadalmi és gazdasági 
célú hasznosítása 

 

14. Alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó 
stratégiák támogatása 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Alacsony szén-dioxid-
kibocsátást célzó 
támogatás valamennyi 
területtípuson, de 
különösen a városi 
területeken, ideértve a 
csökkentést előmozdító 
alkalmazkodási 
intézkedések 
támogatását 

 

 

 

 A klímabarát és energiatakarékos építészeti 
megoldások, illetve lehetőség szerint a megújuló 
energia-források használatának alkalmazását 

 Megújuló energetikai térségi kutatási programok 
lebonyolítása, megújuló energetikai projekt 
előkészítés. 
 
 

(4) az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés 
támogatása minden 
ágazatban 

ERFA 5. cikk (4) e) 
KA 3. cikk (a) v. 
alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó 
stratégiák támogatása 
valamennyi 
területtípuson, de 
különösen a városi 
területeken, ideértve a 
fenntartható városi 
mobilitás és a csökkentést 
előmozdító 
alkalmazkodási 
intézkedések 
támogatását 
 

ERFA 5. cikk (4) c) 

KA 3. cikk (a) iii. az 
infrastrukturális 
létesítményekben – 
többek között a 
középületekben – és a 

- A prioritástengely 
beavatkozásainak 
eredményeképp évente 
megtakarított 
energiamennyiség 
- A prioritástengely 
keretében megvalósuló 
intézkedések kapcsán a 
megújuló 
energiaforrásokból 
származó évi 
energiatermelés 
- A prioritástengely 
keretében 
energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 
- A prioritástengely 
keretében kidolgozásra 
kerülő alacsony szén-



21 

 

Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a 
megújuló energia 
támogatása 

dioxid-kibocsátással 
járó stratégiák száma 
 

15. Kisléptékű 
közlekedési fejlesztések 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Hivatásforgalmú 
kerékpárforgalmi 
hálózat és 
létesítmények, 
kerékpáros közösségi 
közlekedési rendszer 
fejlesztése 

 Hivatásforgalmi célú települések közötti és 
belterületi kerékpárút-hálózat -fejlesztése 
 

 

 - Megtakarított utazási 
idő a városi és 
elővárosi nem 
kötöttpályás 
közlekedés fejlesztett 
szakaszaihoz 
kapcsolódóan  
- A prioritástengely 
keretében fejlesztett és 
kiépített közösségi 
közlekedési 
infrastrukturális elemek 
száma 
- Felújított, vagy 
újonnan épített 
alsórendű úthálózati 
elemek, belterületi 
útszakaszok, üzleti 
infrastruktúra bekötést 
szolgáló úthálózati 
elemek hossza 
- Felújított, vagy 
újonnan létrehozott 
hivatásforgalmi 
kerékpár-úthálózati 
elemek hossza 

Nem kötöttpályás városi 
és elővárosi közlekedés-
fejlesztések, közúti 
közösségi közlekedési 
járműbeszerzés 

 pl. kerékpárforgalmi hálózat és létesítmények, 
városi és elővárosi közúti közösségi közlekedés, 
gyalogos közlekedés 

 közúti közösségi közlekedési járműbeszerzés 

4-5 számjegyű utak, 
önkormányzati utak, és 
üzleti infrastruktúrához 
kapcsolódó kerítésen 
kívüli utak fejlesztése 

 pl. ipari parkok, telephelyek logisztikai központok, 
kiemelt növekedési zónák 

 Települési úthálózati elemek fejlesztése 

Üzleti infrastruktúrához 
kötődő kerítésen kívüli 
iparvágány-fejlesztés 

 pl. ipari parkok, telephelyek, logisztikai központok, 
kiemelt növekedési zónák 

Olyan személyszállítási 
intermodális 
csomópontok 
fejlesztése, ahol a 
beruházási ráfordítás 
kevesebb, mint 50%-a 
kapcsolódik a 
kötöttpályás 
létesítményhez (pl. 
autóbusz-pályaudvarok) 

 Kisléptékű közösségi és alternatív 
közlekedésfejlesztés és közlekedésszervezés 
 

16. A települési 
infrastrukturális 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

 Önkormányzati tulajdonban lévő, közfeladatokat 
ellátó intézmények és az önkormányzati 

 
 - A prioritástengely 



22 

 

Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

létesítményekben – 
önkormányzati 
tulajdonú, 
közfeladatokat ellátó 
intézményekben és az 
önkormányzati 
bérlakásokban – az 
energiahatékonyság 
növelése és a megújuló 
energia felhasználás 
támogatása 
(finanszírozó alap: ERFA) 

energiahatékonyságának 
növelése, az azokban 
felhasznált megújuló 
energia arányának 
növelése 

bérlakások komplex energiahatékonysági 
beruházásai 

keretében 
energetikailag 
korszerűsített épületek 
száma 

17. Térségi és helyi 
léptékű energetikai 
potenciál kiaknázására 
épülő komplex fejlesztési 
programok 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Térségi energiapotenciál 
kiaknázására épülő 
kisebb léptékű komplex 
fejlesztési programok - 
térségi és települési 
jelentőségű, települési 
és településközi 
koordinációt igénylő, 
megújuló forrásokból 
energia termelését és 
helyi felhasználását 
célzó beruházások (pl. 
nem távhőengedély-
köteles önkormányzati 
tulajdonú közösségi 
fűtőművek létesítése) 

 Nem távhőengedély-köteles önkormányzati 
tulajdonú közösségi fűtőművek létesítése (pl. 
napenergia hasznosító rendszerek telepítése, 
biomassza közvetlen hasznosítását, biogáz 
előállítását szolgáló beruházások, geotermikus 
energia hasznosítását célzó kútfúrás, kaszkád 
rendszer kiépítése, hőszivattyús rendszerek 
telepítése). 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

18. Egészségügyi 
alapellátás és 
önkormányzati járóbeteg 
ellátás infrastrukturális 
fejlesztése 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Egészségügyi 
alapszolgáltatások 

 az egészségügyi alapellátási és járóbeteg 
intézmények modernizációjának támogatása 
(infrastruktúra és eszközfejlesztés célirányos 
támogatása) 

 a helyi önkormányzatok egyes főbb alapellátási 
szolgálatainak helyet adó épületeinek, másrészt a 
járóbeteg-intézmények épületeinek 
korszerűsítésére infrastruktúra-fejlesztés és 
eszközbeszerzés által 

 a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt gyermek, 
vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, központi 
alapellátási ügyeletnek helyt adó épületek 
fejlesztése 

 járóbeteg-szakellátási (pl. fizioterápia, szemészet 
stb.) szolgáltatások fejlesztése a meglévő 
járóbeteg-szakrendelők bővítésével, átépítésével, 
felújításával és eszközbeszerzésével 

 meglévő orvosi rendelők infrastruktúra fejlesztése, 
akadálymentesítése;  

 eddig más célra használt ingatlan orvosi 
rendelővé/egészségházzá vagy központosított 
alap-ellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt 
esetben új építése;  

 meglévő járóbeteg-szakrendelő bővítése, 
átépítése, felújítása a jogszabályi és a szakmai 
minimum feltételeknek megfelelően, és az 
akadálymentesítés szempontjainak 
figyelembevételével;  

 szakmai felszereltség korszerűsítése a 
minimumfeltételeknek megfelelően;  

 emelt szintű definitív ellátás végzéséhez szükséges 
gépek-eszközök fejlesztése 
 

(9) a társadalmi be-
fogadás előmozdítása 
és a szegénység elleni 

küzdelem 
 

További kapcsolódó 
tematikus cél: 

8) a foglalkoztatás 
előmozdítása és a 

munkaerő 
mobilitásának 
támogatása 

(11) az intézményi 
kapacitások és a 

közigazgatás 
hatékonyságának 

fokozása 
 

ERFA 5. cikk (9) a) 
beruházás a nemzeti, 
regionális és helyi 
fejlődést szolgáló 
egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az 
egészségügyi státuszbeli 
egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint 
átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a 
közösségi alapú 
szolgáltatásokra 
ERFA 5. cikk 9 (b), a városi 
és vidéki leromlott 
területek fizikai, 
gazdasági és társadalmi 
megújítása 
ERFA 5. cikk 8 (c) helyi 
fejlesztési 
kezdeményezések és 
szomszédos 
szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása új 
munkahelyek teremtése 
érdekében, amennyiben 
ezek a tevékenységek a(z) 
*…+/2012/EU *ESZA+ 
rendelet alkalmazási 
körén kívül esnek 
ERFA 5. cikk (11) az 
intézményi kapacitás és 
az ERFA végrehajtásához 
kapcsolódó közigazgatási 
hatékonyság és 
közszolgáltatások 
megerősítése által, 

- A prioritástengely 
keretében épített, vagy 
felújított, alap-ellátást 
nyújtó rendelők száma 
 
 

Önkormányzati 
hatáskörben lévő 
járóbeteg ellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 

19. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

A szociális 
alapszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása 
és a szolgáltatások 

 a kirekesztődés mérséklése 

 a települési és kistérségi szintű szolgáltatások 
kialakítását, az időskorúakról, 
szenvedélybetegekről, és hajléktalan emberekről 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

(finanszírozó alap: ERFA) minőségének fejlesztése gondoskodó szociális nappali ellátásokat és egyéb 
szociális alapellátásokhoz kapcsolódó 
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése 

valamint az ESZA által 
támogatott intézményi 
kapacitásra és 
közigazgatás 
hatékonyságára irányuló 
intézkedések támogatása 

Demográfiai változások, 
illetve a társadalmi 
esélyegyenlőség miatt 
indokolt szociális 
szolgáltatások 
infrastrukturális 
fejlesztése (pl. 
idősellátás, egyéb 
rászorulók) 

  

20. Térségi és helyi 
közszolgáltatási és 
közigazgatási 
infrastruktúrafejlesztés 
(finanszírozó alap: ERFA) 

Térségi és helyi 
önkormányzati 
közszolgáltatások és 
közigazgatási 
infrastruktúra 
fejlesztése 

 a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése, családbarát 
funkciók kialakítása 

 kormányhivatali szervezeti egységek és 
szakigazgatási szervek minél kevesebb és minél 
inkább ügyfélbarátabb épületben történő 
elhelyezése (indokolt esetben, amennyiben a 
társadalmi befogadáshoz járul hozzá) 

 járási hivatalok elhelyezésének megoldása 
(indokolt esetben, amennyiben a társadalmi 
befogadáshoz járul hozzá) 

A prioritástengely 
keretében felújított 
vagy újonnan létesített 
intézmények által 
nyújtott 
közszolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság 
száma 

21. Szegénység és 
szegregáció által sújtott 
leromlott városrészek 
rehabilitációja 
(finanszírozó alap: ERFA) 
 

  Szegénység által sújtott városrészek, illetve 
kistelepüléseket érintően is szegregált területek 
rehabilitációja (szociális rehabilitáció, hátrányos 
helyzetű területek fizikai, gazdasági és társadalmi 
megújítása), önkormányzati bérlakás 
mintaprojektek 

 Leromlott területek komplex fizikai és társadalmi 
megújításához kapcsolódó fenntartható fejlesz-
tések 

Szociális 
városrehabilitációs 
programokkal érintett 
lakosok száma 
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Fejlesztési 
tématerület 

Beavatkozások 
(indikatív) 

Támogatható tevékenységek típusai (indikatív) 
Kapcsolódó EU 

tematikus célkitűzés 
Beruházási prioritások 

Kapcsolódó output 
indikátorok 

22. A helyi szerveződések 
elősegítése (civil 
szervezetek) – a civil 
szervezetek és a 
település/térség 
közintézményei, valamint 
a helyi lakosok közötti 
kapcsolat erősítése 
(finanszírozó alap: ESZA) 
 

Térségi és helyi 
jelentőségű 
közösségfejlesztést 
támogató programok, 
közösségi 
kezdeményezések, 
akciók megvalósítása 

 Megyei, illetve térségi kulturális-gazdasági 
hagyományokat bemutató és azok ápolását 
szolgáló programok, fejlesztések, akciók (pl.: 
hagyományőrző napok, helyi mesterségek napja, 
ifjúsági hagyományőrző és kézműves táborok, 
fogadj örökbe vidéki nagyszülőt programok) 

 Nonprofit és civil szervezetek közösségi akcióinak 
programjainak támogatása, alternatív és 
kiegészítő fejlesztése – kiemelten 
településfejlesztési (pl.: megyei/térségi/települési 
szemétszedési, erdőtisztítási, folyópart 
rekultivációs, parkosítási, faültetési, virágosítási, 
közösségi intézmény felújítási akciók), örökség és 
kulturális, szociális, társadalmi befogadási 

 MOST programhoz és gondolathoz kapcsolódó 
fizikai aktivitási, egészséges, fenntartható életmód 
és életvezetési programok, akciók 

- A prioritástengely 
keretében  a szociális 
partnerek vagy nem 
kormányzati 
szervezetek által 
végrehajtott projektek 
száma 
- A prioritástengely 
keretében  támogatott 
mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
száma - A 
prioritástengely 
keretében támogatott 
civil szervezetek száma 

Megyei társadalmi 
felelősségvállalási 
programok - a 
társadalmi befogadás, 
szegénység, integráció 
területén kisebb léptékű 
alternatív és kísérleti 
térségi és helyi 
fejlesztések támogatása 

Komplex térségi 
pszichoszociális alapú 
felkészítő és mentor 
programok, modell 
értékű helyi 
kezdeményezések 
támogatása 

 Alternatív családi, közösségi, nonprofit, időseket 
támogató és életvezetési tanácsadói hálózatok és 
közösségfejlesztési, szemléletformálási akciók 
támogatása  

 A társadalmi befogadás, szegénység, integráció 
területén kisebb léptékű alternatív és kísérleti 
térségi és helyi fejlesztések támogatása – 
kiemelten családok, idősek, fiatalok 

 Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
elfogadását, beilleszkedését elősegítő fejlesztések, 
akciók, programok 

 

- A prioritástengely 
keretében támogatott 
közösségi célú 
programok száma 
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6. TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum (4.a. feladatkör) forráskerete 

2014-2020 között a megyei jogú városok programjainak megvalósítására szolgáló forrást jelentős 

részben a TOP és a VEKOP biztosítja. A kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 22 megyei jogú 

városban megvalósuló megyei jogú város decentralizált fejlesztések tervezésére a TOP keretében 

összesen mintegy 220 milliárd Ft áll rendelkezésre. A forráskeret felosztása megjelent „a 2014–2020 

közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes 

szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 

városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 

közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat 

módosításáról” szóló 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében.4  

A fenti összegek indikatív keretet jelentenek, mely az Operatív Program kidolgozása és az Európai 

Bizottsággal való tárgyalások számára jelent iránymutatást.  

Ennél természetesen jóval több forrás fog a megyei jogú városokba jutni, hiszen az ágazati OP-k 

fejlesztései is részben az MJV-k területén valósulnak meg. Ezek területi koordinációját célirányos 

végrehajtási és nyomon követési mechanizmusok fogják segíteni. Az ágazati OP-khoz készülő 

fejlesztési irányokat az ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési részdokumentum 

foglalja össze (ld. 8. fejezet). 

 

7. TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum továbbfejlesztése (4.a feladatkör) – III. fázis 

A megyei jogú városok által kijelölt irányok bázisán a tervezési munka második szakaszában a megyei 

jogú városoknak ki kell dolgozniuk a legfontosabbnak ítélt 5-8 db projekt vagy projektcsomag 

tartalmi elemeit. E III. fázis tehát célzott projektfejlesztést foglal magában, ami a kijelölt fejlesztési 

projektek/projektcsomagok megalapozó tanulmányainak elkészítését jelenti. 

A III. fázis célja, hogy a legfontosabb megyei jogú városi projektek vagy projektcsomagok olyan 

kidolgozottsági szintre jussanak, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy a tervezési folyamatot 

követően, 2014 III. negyedévére, szükség esetén célzott projekt előkészítést követően (utóbbi 

elsősorban a műszaki tervelőkészítést jelenti) a TOP-ból megvalósítható fejlesztésekké váljanak.  

A projektfejlesztési III. fázis kidolgozásának részletes módszertanát a jövőben külön módszertani 

útmutató fogja rögzíteni, illeszkedve a jövőben részletesen kidolgozásra kerülő TOP támogatási 

konstrukciókhoz. Előzetesen elmondható, hogy a kijelölt MJV fejlesztési projektek/projektcsomagok 

esetében a III. fázisban az alábbi főbb tartalmi elemek kidolgozására kerül majd sor (a felsorolás 

példa jellegű, a követelményrendszer kidolgozása később várható): 

- projektek/projektcsomagok részletes műszaki tartalma (projektelemenként); 

                                                                 

4
 E forráskeretek indikatív összegek, a tervezési folyamat jelenlegi állását tükrözik. A jövőben az OP-k tervezési 

folyamatának előrehaladásával e forráskeretek változhatnak! 
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- kedvezményezettek projektelem szintű azonosítása; 

- kedvezményezettek önerő vállalási képessége (előzetes forrástérkép); 

- tulajdonviszonyok feltérképezése; 

- projekt/projektcsomag megvalósításához előkészítési tevékenységek tételes azonosítása és 

azok költségigénye. 

Figyelembe véve a MJV-ok által nevesített fejlesztési irányok hangsúlyos szerepét a TOP-on belül, e 

projektfejlesztési szakasz beépítése elkerülhetetlen, annak érdekében, hogy a kijelölt fejlesztések 

2014 után mihamarabb megvalósítási stádiumba juthassanak.  

 

8. Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum (4.b feladatkör) 

A TOP-hoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentum mellett az útmutató javaslatot tesz az MJV-knak 

az ágazati OP-khoz kapcsolódó fejlesztési részdokumentumok kidolgozására is. 

E részdokumentum a TOP tartalmához kapcsolódó fejlesztéseknél jóval kisebb tartalmi 

részletezettséggel kerül kidolgozásra. Arra azonban alkalmasnak kell lennie, hogy a megyei jogú 

városok részéről egyértelmű, főbb tartalmi elemeiben és becsült költségigényében meghatározott 

projektjavaslat csomagok kerüljenek kijelölésre. Ezek az ágazati fejlesztési igények fontos tervezési 

inputként szolgálnak az ágazati Operatív Programok tervezéséhez és azok véglegesítéséhez.  

Az erre vonatkozó egyszerűsített tartalmi követelményeket a jelen útmutató 4. mellékletében 

található „Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város és térsége fejlesztési részdokumentum 

sablon” tartalmazza. Kérjük, hogy a megcélzott fejlesztési elképzelésekre ágazati OP-nként külön-

külön egy-egy alaptábla kerüljön kitöltésre. Az ágazati OP-k jelenlegi tervezett prioritásait és 

intézkedéseit a társadalmasítás alatt álló OP-k 3.0 változatai tartalmazzák 

(http://www.nfu.hu/forum_pate/29). A programozás jelenlegi szakaszában követett iteratív tervezési 

módszertannak megfelelően jelenleg is intenzív egyeztetések folynak az egyes OP-k struktúrájáról a 

felelős és/vagy érintett tárcák között, így az egyes tématerületek, OP-k közötti és OP-kon belüli 

elhelyezése, részletes tartalma még változhat. 

Amennyiben az ágazati operatív programba javasolt fejlesztés kapcsolódik egy, a jelen útmutató 

keretében a TOP-hoz kidolgozásra kerülő fejlesztési részdokumentumhoz, úgy ezt az 

átfedést/összekapcsolódást a sablon kitöltése során jelezni szükséges. Szintén figyelmet kell fordítani 

arra, hogy az ágazati OP-khoz kapcsolódó fejlesztések esetében szükséges a finanszírozó alap 

meghatározása is.  
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1. melléklet: TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum sablon (4.a feladatkör) –I. fázis – fejlesztési 

irányok 

 

1. A TOP-ban megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése 
Kérjük, jelölje meg a finanszírozó alapot! 

 

 

2. Projekt(csomag) célja 
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető 

indikátorok, mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 db) 

 
 

3. Projekt(csomag) rövid tartalma 
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit 

fogják képezni, és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. -  

max. 8 sor) 

 
 

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) - Max 

5 db. 

 

5. A projekt vagy projektcsomag becsült költségigénye: 
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2. melléklet: TOP-hoz kapcsolódó megyei jogú város fejlesztési 

részdokumentum sablon továbbfejlesztése (4.a feladatkör) – II. fázis 

- projektfejlesztés 

 

A tervezés általános logikájának bemutatása 

Rövid (1-5 oldal terjedelmű) bemutatás a részdokumentum alapvető céljairól, fő irányairól és 

felépítési logikájáról, a javasolt fejlesztések intervenciós logikájáról:  

- E fejezetben címszerűen fel kell sorolni a részprogramban kijelölt projektcsomagokat; 

- Ennek során ki kell térni a formálódó településfejlesztési koncepciók és stratégiák céljaihoz való 

kapcsolódásra; 

- Be kell mutatni a kijelölt projektcsomagok egymásra épülését, egymással való összhangját, az 

egyes projektcsomagok közötti esetleges kapcsolódási pontokat, interakciókat. 

 

A projektcsomagok bemutatása 

(projektcsomagonkénti fejezetszámozás: 1, 2, 3…) 

A fejezet készítése során részletesen be kell mutatni a projektcsomagok tartalmát, kitérve az egyes 

alfejezetekben megadott szempontokra. 

 

1. A projektcsomag megnevezése  

1.1. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása 

A fejezet elkészítése során részletesen szükséges bemutatni az alábbiakat: 

- milyen projektekből épül fel (rövid tartalmi leírás), 

- a projektek időbeli ütemezése hogyan alakul, 

- ki kell térni az egyes projektek előkészítettségi fokára. 

FONTOS: E részdokumentumban alapvetően a TOP-hoz illeszkedő fejlesztések megjelölése szükséges, 

mert ez tartozik a szereplők jövőbeni kompetenciájába. Ezért a projektszintű tartalmi leírás során be 

kell mutatni, hogy a projektek tartalmi elemei hogyan illeszkednek az útmutató 6. fejezet 2. és 3. 

táblázata Támogatható tevékenységek oszlopában megjelölt fejlesztési elemekhez. 

Amennyiben van olyan eleme a projektcsomagnak, amely ágazati OP tárgykörébe tartozik, azok 

bemutatására is itt szükséges kitérni, jelezve azok ütemezését és előkészítettségét. 

 

1.2. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása 

A fejezet készítése során be kell mutatni, hogy a fejlesztési projektcsomagnak ki a fő 

kedvezményezettje. 
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Emellett be kell mutatni, hogy a projektcsomag megvalósításába milyen egyéb szervezet(ek) 

bevonását tervezik, illetve a bevonandó szervezetnek milyen szerepet szánnak (pl. a bevont szervezet 

lesz a kedvezményezett vagy egy közvetítő stb.). 

Továbbá ki kell térni és a sablonban jelezni kell azt is, ha a megyei jogú város tervez-e megye és/vagy 

országhatáron átnyúló fejlesztést. Itt kell bemutatni ennek kedvezményezetti körét.  

 

1.3. A projektcsomag költségigényének bemutatása 

A fejezet készítése során be kell mutatni a megyei jogú város fejlesztési projektcsomag egyes 

elemeinek költségigényét, lehetőség szerint projektenkénti bontásban. Amennyiben a 

projektcsomagnak a TOP-on kívül más (ágazati) OP forrásigénye van, úgy azon elemeket is ebben a 

fejezetben kell bemutatni, a költségigény megjelölésével.  

Továbbá ki kell térni és a sablonban jelezni kell azt is, ha a megyei jogú város tervez-e megye és/vagy 

országhatáron átnyúló fejlesztést. Itt kell bemutatni ennek költségigényét körét.  
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A részdokumentum összegző bemutatása 

A korábbi alfejezetekben megfogalmazott megyei jogú város projektcsomagok összesítő bemutatása 

során az alábbi táblázat feltöltése szükséges, az alábbiak szerint:  

- Sorszámmal az egyes projekteket kell ellátni, amelyek egy fejlesztési projektcsomaghoz 

kapcsolódnak.  

- Az előkészítettség megjelölésekor használjuk a pl. engedélyes tervvel (nem) rendelkezik, 

tulajdonviszonyok (nem) rendezettek stb. megjelöléseket.  

- A támogatási forma típusainál a lábjegyzetben megjelölt lehetőségek közül válasszunk.  

- A kedvezményezetti kör meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy ki a fő 

kedvezményezett és kik a további kedvezményezettek. Lehetőség szerint a kedvezményezetteket 

projektcsomagon belüli projektenként kell meghatározni.  

- Az időbeli ütemezésnél – amennyire lehet – már az egyes projektcsomag elemek, azaz az egyes 

projektek időbeliségét tüntessük fel.  

- A táblázat feltöltése során kiemelt figyelmet kell fordítani a megyei jogú város és térsége 

fejlesztési projektcsomag elemeinek tematikus célok és beruházási prioritásokhoz való 

illesztésére. Ehhez az útmutató 2. és 3. táblázatában az egyes fejlesztési tématerületekhez 

kapcsolódó Tematikus célkitűzések és Beruházási prioritások közül kell választani. Fontos, hogy 

egy projekt kizárólag egyetlen tematikus célkitűzés egyetlen beruházási prioritásához tartozhat! 

- Amennyiben már most tudható, hogy milyen eredménye lesz a programnak, akkor 

számszerűsíthető vállalás formájában, az utolsó oszlopban szükséges feltüntetni, összhangban az 

útmutató 2. és 3. táblázatában feltüntetett output indikátorokkal – ezen indikátorok közül kell 

választani és a megfelelő indikátort számszerűsíteni. 
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Sorszám 
Projekt 

 megnevezése
5
 

Fejlesztési 
csomagok 
jelenlegi 

előkészített-
ségi foka  

Kijelölés 
típusa

6
 

Támogatási 
forma 

megnevezése
7
 

Kedvezmé-
nyezetti kör 
meghatáro-

zása 

Fejlesz-
tési cso-
magok 
időbeli 
üteme-

zése 

Fejleszté-
si csoma-

gok 
költség-
igénye 

 

Kapcsolódó 
EU tematikus 

célkitűzés 
meghatáro-

zása 

Kapcsolódó 
EU 

beruházási 
prioritás 

megneve-
zése 

Fejlesztési 
csomagokhoz 

kapcsolódó 
számszerűsít-

hető (indikátor) 
vállalás(ok) 

számszerűsítve  
1. Projektcsomag megnevezése 

1.1.           

1.2.           

…           

2. Projektcsomag megnevezése 

2.1.           

2.2.           

…           

           

 

                                                                 

5 Pl. projektek vagy továbbadott támogatások összefoglaló megnevezése, pl. ösztöndíjrendszerek 

6 Pl. megyei jogú város és térsége szempontjából kiemelt (jelentőségű) projekt(ek), normatív támogatás, pályázati kiválasztás stb. 

7 Pl. visszatérítendő támogatás, vissza nem térítendő támogatás, megyei támogatási alap (továbbosztott támogatás) 
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3. melléklet: Ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei jogú város 

fejlesztési részdokumentum sablon (OP-ként) (4.b feladatkör) 

 

1. Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése 
Kérjük, jelölje meg az OP-t, és a finanszírozó alapot! 

 

 

2. Projekt(csomag) célja 
(A beavatkozás 1-2 fontosabb célját szükséges meghatározni, amelyekhez később mérhető 

indikátorok, mérőszámok is kapcsolhatók – max. 5 db) 

 
 

3. Projekt(csomag) rövid tartalma 
(Felsorolásszerűen azon tartalmi elemek, amelyek a projekt(csomag) későbbi támogatási elemeit 

fogják képezni, és amelyekre EU támogatás fordítható: beruházások, szolgáltatási elemek stb. -  

max. 8 sor) 

 
 

4. Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei: 
(kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés megvalósítója lesz) - Max 

5 db. 

 

5. A projekt vagy projektcsomag becsült költségigénye: 
 

 

 


