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A TOP Plusz áttekintése

PRIORITÁS PIORITÁS TARTALMA

1. VERSENYKÉPES MEGYE (ERFA)

• helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmusfejlesztés

• településfejlesztés (benne kék és zöld infra), szociális célú

városrehabilitáció ERFA része

• útfejlesztések

• fenntartható városfejlesztés (1. prioritás)

2. KLÍMABARÁT MEGYE (ERFA)
• önkormányzati energetikai célú beavatkozások

• fenntartható városfejlesztés (2. prioritás)

3. GONDOSKODÓ MEGYE (ERFA, ESZA+)

ESZA elemek:

• megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

• szociális célú városrehabilitáció ESZA+ elemei

• helyi humán fejlesztések

ERFA elemek:

• egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás fejlesztése

• bölcsőde, óvoda és alap- és középfokú oktatási intézmények

fejlesztése

• fenntartható városfejlesztés (3. prioritáson külön ESZA és ERFA

felhívással)

4. BUDAPEST INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSEK (ERFA)

• zöldfelület-fejlesztések, rekreációs területek, kerékpárutak

fejlesztése

• településfejlesztés (szociális városrehabilitáció, szociális ellátások,

köznevelés, barnamezős területek és önkormányzati épületek

energiahatékonysága)

5. BUDAPEST HUMÁN FEJLESZTÉSEK (ESZA+)
• esélyteremtés: szociális ellátások, társadalmi felzárkózás segítése

• lakossági együttműködésen alapuló városfejlesztés, kapcsolattartás,

bevonás segítése.



Ütemezés: 

• Minden TOP Plusz felhívás 10 napos határidővel társadalmasításra kerül a

palyazat.gov.hu oldalon. ~ 2021 szeptembertől folyamatosan

• Eddig összesen 11 db felhívás jelent meg, köztük a TOP_Plusz-1.2.1-21 is.

• A benyújtási időpontok felhívásonként és megyénként eltérők lehetnek.

A legelső felhívások esetében ez 2021. december 1. – 2022. január 14. közötti 1.

benyújtási szakaszt jelent.

• Döntés-előkészítések zárása és a támogató döntések meghozatala 2022. márciustól

várhatók a legelső projektek esetében.

• TSZ kötések 2022 májustól várhatók.

• Beruházások megkezdése (műszaki előkészítések, engedélyezések és

beszerzésektől függően) 2022. év második felétől várhatók.



TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések c. felhívás

Komplex felhívás az alábbi tématerületekkel: 

• belterületi csapadékvíz-gazdálkodás

• települési zöld infrastruktúra és közterületek fejlesztése

• önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése

• fenntartható közlekedés (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés fejlesztése,

forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság fejlesztése)

• önkormányzati hulladéklerakók rekultivációja, illegális hulladéklerakók felszámolása

• barnamezős területek kármentesítése és fejlesztése



TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések c. felhívás

Főpályázó:

Helyi önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

Lehetséges konzorciumi tag (jelentősebbek):

• vízügyi igazgatási szervek

• közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.

helyi közlekedési vállalatok)

• jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, Magyar Közút NZrt.)

• civil szervezetek

• állami vagy önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok



TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések c. felhívás

Vízgazdálkodás támogatható tevékenységei:

• Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója
(árkok, övárkok, műtárgyak, vápás utak – ha indokolt, befogadón történő fejlesztések – max. 20%, esővíz

gyűjtés és hasznosítás)

• Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és

vízvisszatartási célú tározók építése, rekonstrukciója
(tározók, szükséges műtárgyak, beszivárgó drének, ideiglenes elöntési területek)

• Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései

természetközeli megoldások alkalmazásával
(mederkotrások, töltéserősítés, természetes állapotba visszaállítás, vizes élőhely létrehozása)

• Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek

lokális fejlesztése, rekonstrukciója
(lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, altalaj-állékonyság növelése, magassági és keresztmetszeti

hiányok megszüntetése)



TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések c. felhívás

Vízgazdálkodás támogatásának legfotosabb feltételei:

• kidolgozott műszaki tervek és engedélyek nélküli pályázás lehetősége

• ITVT illeszkedés az 1. mérföldkőig (ITVT támogatható)

• helyben tartás, késleltetett levezetés betervezése (speciális kivételekkel)

• TVT véleményezés (két körben)

• kötelező szemléletformáló akció lebonyolítása (lakossági)



TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések c. felhívás

Zöld infrastruktúra fejlesztés támogatható tevékenységei:

Önkormányzati, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek fejlesztése:

• növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, valamint a biológiai aktivitás értékének

növelése

• védő fasorok, erdősávok, parkerdő telepítése

• aktív rekreációs zöldterületek (pl. futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya

stb…)

• közösségi gazdálkodást segítő zöldfelületek (pl. közösségi kertek)

• csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra fejlesztése (öntözés)

• szükséges közlekedési felületek és közvilágítás

• szükséges építmények (pl. esőbeálló, napvédelmi funkciót ellátó építmény, fenntartáshoz

szükséges építmények)

• szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése)

+ szárítók, aprítók és komposztálók



Köszönöm a figyelmet!


