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A TOP Plusz áttekintése

PRIORITÁS PIORITÁS TARTALMA

1. VERSENYKÉPES MEGYE (ERFA)

• helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmusfejlesztés

• településfejlesztés, szociális  célú városrehabilitáció ERFA része

• útfejlesztések

• fenntartható városfejlesztés (1. prioritás)

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

• fenntartható városfejlesztés (2. prioritás)

3. TERÜLETI HUMÁN FEJLESZTÉSEK (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.



A TOP Plusz tervezett felhívásai

Felhívás száma Felhívás neve

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés

TOP_Plusz-1.1.2-21 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése

TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések

TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése

TOP_Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása *

TOP_Plusz-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés (1. prioritás ERFA projektek)

TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció ESZA+ 

TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések

TOP_Plusz-3.2.1-21 Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)

TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

TOP_Plusz-3.3.3-21 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)

* 

* A Fenntartható városfejlesztési eszközben a területi szerepelők által kiválasztott városi kör jogosult. Ezen

városok integrált városfejlesztési stratégiával pályázhatnak, majd a stratégia elfogadásával a város, vagy

várostérség jogosulttá válik a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztések megvalósítására a

stratégiában elfogadásra kerülő forráskeretének összegéig.



TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés
A korábbi TOP felhívások közül egyben támogatja az alábbiakat:
• Többségi önkormányzati tulajdonú ipari parkok és iparterületek
• Inkubátorházak
• Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása (pl. közétkeztetés, helyi piac, hűtés,

tárolás)

Fő kedvezményzetti kör: Települési önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú vállalkozások

TOP_Plusz-1.1.2-21 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
A korábbi hasonló TOP felhívás folytatása a 4 és 5 szj., kül- és belterületi állami tulajdonú közutak
fejlesztésére.
Főbb támogatható tevékenységek: burkolat felújítás, megerősítés, szélesítés, ívkorrekció, csomópontok
átépítése, kialakítása és kapcsolódó építési munkák támogatása.

Kedvezményzetti kör: Magyar Közút Nonprofit Zrt. és NIF Zrt.



TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
Helyi és térségi szintű turisztikai fejlesztések megvalósítása
• örökségi helyszínek fejlesztése, ökoturizmus, aktív- és horgászturizmus
• turisztikai termékcsomagok létrehozása
• turisztikai attrakciók hiányosságainak felszámolása (parkolók, utak, tájékoztatók, pihenőhelyek, mosdók

stb.)
Fő kedvezményzetti kör: Települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak.

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések
Az alábbi tématerületek támogatása egy komplex felhívás keretében:
• belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, vizek helyben tartása és kármegelőzés
• 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
Fő kedvezményzetti kör: Helyi önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok, közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok, vízügyi
igazgatási szervek, civil szervezetek



TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)
Kizárólag városok, KSH 2011 évi népszámlálási adatai alapján szegregált településrészeinek komplex
rehabilitációja, fókuszban a lakhatási körülmények javításával (szociális bérlakások vagy társasházak közös
részeinek korszerűsítése), integrált területre költöztetéssel.
Kiegészítő jelleggel, közösségi funkciók, városi területek rehabilitációja, közösségi kertek kialakítása, közbiztonság
javítása.

Fő kedvezményezetti kör: Települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, társasházak,
lakásszövetkezetek.

TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése
Az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtő-, lakó-, kiszolgáló- és vegyes használatú utak felújítása,
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő földút burkolattal történő kiépítése, új gyűjtőút kiépítése.
Fókuszban a gyűjtőutak fejlesztése.

Fő kedvezményzetti kör: Települési önkormányzatok, Magyar Közút Nonprofit Zrt., NIF Zrt.



TOP_Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedésének támogatása a megyei ITP-ben
meghatározott városi kör számára a helyi városfejlesztési stratégia módosítása, kiegészítése az IH útmutatása alapján
a stratégiák elfogadása, kiválasztása érdekében.

Fő kedvezményzetti kör: Az érintett városok önkormányzatai.

TOP_Plusz-1.3.2-21 Fenntartható városfejlesztés (1. prioritás ERFA projektek)
A kiválasztott városok a TOP 1. prioritásán megjelent (eddig bemutatott) felhívásokkal azonos tartalmú, az integrált
városfejlesztési stratégiákhoz illeszkedő projektekre kaphatnak támogatást a városi forrás erejéig.

Fő kedvezményzetti kör: Az érintett városok önkormányzatai, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, konzorciumi
partnerként civil szervezetek, egyházak.



TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Többségi önkormányzati tulajdonban álló épületek energiahatékonysági korszerűsítése és megújuló
energiafelhasználás kiterjesztése, racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése, megyei szinten koordinált SECAP
kidolgozások, átdolgozások.

Fő kedvezményezetti kör: Települési önkormányzatok és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.

TOP_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság
Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztési intézkedésbe tartozó városok, várostérségek esetében
az előbbi (TOP_Plusz-2.1.1-21) felhívással azonos tartalmú projektek támogatása a városi ITS-hez illeszkedő módon a
városi keret erejéig.

Fő kedvezményezetti kör:
Az érintett városok önkormányzatai és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok.



TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
A korábbi TOP paktum felhíváshoz hasonló tartalom, kizárólag teljes megyei szinten.
Két fő tevékenység:
• Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések projektrész
• Kormányhivatalok megvalósításával munkaerőpiaci programok (pl. képzések, foglalkoztatás, foglalkoztatást

elősegítő szolgáltatások)

Fő kedvezményezetti kör:
Megyei önkormányzatok és konzorciumi partnerként a megyei kormányhivatalok

TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció ESZA+ 
Kizárólag városok, KSH 2011 évi népszámlálási adatai alapján szegregált településrészein a felzárkózást segítő
programok támogatása (pl. szociális munka, egészségfejlesztés, képzések, foglalkoztatás, antidiszkrimináció,
közösségfejlesztés).

Fő kedvezményezetti kör:
Városi önkormányzatok, konzorciumi partnerként civil szervezetek és egyházak.



TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések
Különösen komplex felhívás, sok program támogatásával az alábbiak szerint:
• közösségfejlesztési programok
• települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósítása (pl.: felzárkózás segítés, társadalmi befogadás)
• egészségfejlesztési és sport programok
• egészségügyi tevékenységek
• megyei és térségi identitás erősítése
• Megyei Esélyteremtő Paktumok megvalósítása
Fő kedvezményezetti kör: Települési önkormányzatok, konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházak, nonprofit
szervezetek, térségi fejlesztési tanács, sportegyesület, egyéb sportszövetség, közalapítvány, többségi önkormányzati
tulajdonú vállalkozások.

TOP_Plusz-3.2.1-21 Fenntartható humán fejlesztések
A kiválasztott városok a TOP 3. prioritásán megjelent ESZA (szociális városrehabilitáció és helyi humán fejlesztések)
felhívásokkal azonos tartalmú, az integrált városfejlesztési stratégiákhoz illeszkedő projektekre kaphatnak támogatást
a városi forrás erejéig.
Fő kedvezményezetti kör: Az érintett városok önkormányzatai, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, konzorciumi
partnerként civil szervezetek, egyházak.



TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
Bölcsődei és óvodai ellátás fejlesztése, beleértve az új és meglévő férőhelyeket is, de 3000 fő feletti
településeken önkormányzati és egyházi fenntartó esetében új férőhelyet alapvetően az RRF támogat.
Alap- és középfokú neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó intézmények valós, helyi igényekre alapozott
infrastrukturális fejlesztése, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő-oktató intézmények,
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztését.
Fő kedvezményezetti kör: Ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok
gyakorlását ellátó szervezetek vagy az épületek tulajdonosai.

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Az egészségügyi alapellátás, önkormányzati járóbeteg-szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás
(önkormányzati épületekben lévő mentőállomások) infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés
támogatása. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése.
Fő kedvezményezetti kör: Eü-i ellátás helyszínének tulajdonosa, vagyonkezelője vagy az érintett eü-i
szolgáltatók, illetve a szociális alapellátás esetében a fenntartó/fenntartói jogok gyakorlását ellátó
szervezet vagy az épületek tulajdonosai.



TOP_Plusz-3.3.3-21 Fenntartható humán infrastruktúra
A kiválasztott városok a TOP 3. prioritásán megjelent ERFA (bölcsőde, óvoda, alap- és középfokú oktatás,
egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátás és szoc. alapszolgáltás) felhívásokkal azonos tartalmú, az integrált
városfejlesztési stratégiákhoz illeszkedő projektekre kaphatnak támogatást a városi forrás erejéig.

Fő kedvezményezetti kör: korábban bemutatott felhívások szerint tulajdonosok, vagyonkezelők, fenntartók és
szolgáltatók.



Civil szervezetek támogatási lehetőségei a TOP Plusz keretében
Az adott felhívás támogatást igénylői körében kerül részletesen szabályozásra pontosan mely GFO kódú civil
szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumi partnerként.

Önálló támogatást igénylőként

TOP_Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (ERFA)

TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése (ERFA)

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése (ERFA) (Kizárólag egészségügyi 
alapellátás, szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások fejlesztésére irányuló főtevékenység esetében.)

+ Fenti konstrukciókat leképező fenntartható városfejlesztési 
felhívások esetében

Konzorciumi partnerként

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések (ERFA)

TOP_Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)

TOP_Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) 
(Kötelező előírás a konzorciumban való pályázás.)

TOP_Plusz-3.1.3-21 Helyi humán fejlesztések (ESZA+)

+ Fenti konstrukciókat leképező fenntartható városfejlesztési 
felhívások esetében



Civil szervezetek támogatási lehetőségei a TOP Plusz keretében
Városi kollektív  tervezési folyamatok támogatása

A tevékenység keretében támogatható a részvételi tervezés erősítése:

• részvételi tervezési workshopok, fórumok, rendezvények tartása

• részvételi tervezési dokumentumok, módszertani anyagok készítése

• városi és városkörnyéki kapacitás építő események, workshopok

• együttműködési platformok kialakítása és működtetése

• érintettek/ érdekeltek együttműködéseinek menedzsmentje

• tapasztalatcsere

• eszköztárak (toolbox) kidolgozása

• városi zöld átállás tervezési folyamata a menetrendek megvalósítása érdekében

• városi digitális átállás tervezési folyamata a menetrendek megvalósítása érdekében



Tervezett ütemezés: 

• Előbb minden TOP Plusz felhívás 10 napos határidővel társadalmasításra kerül a
palyazat.gov.hu oldalon. Azok is, amelyek esetében ez 2020 decemberében már megtörtént.

~ 2021 augusztus
• Társadalmasítás után az észrevétel átvezetése, felhívás véglegesítése és kb. 30 napos

minőségbiztosítás következik a megjelenésig. ~ 2021 szeptember
• A benyújtási időpontok felhívásonként és megyénként eltérőek lehetnek, de az első

benyújtások várhatóan 2021 októbertől megkezdődnek.
• Döntés-előkészítések zárása és a támogató döntések meghozatala 2022. I. negyedévétől

várhatók.
• TSZ kötések 2022. II. negyedév elejétől várhatók.
• Beruházások megkezdése (műszaki előkészítések, engedélyezések és beszerzésektől függően)

2022 év második felétől várhatók.



Fontosabb technikai információk: 

• A pontozási szempontok és min./max. projektméret meghatározás a megyei önkormányzatok
hatásköre, felhívásonként és megyénként eltérő lehet.

• 100%-os támogatási intenzitás nyújtás a cél minden lehetséges esetben.
• Csak a legszükségesebb dokumentumok benyújtása elvárás, a részletes projekt tartalom,

műszaki tervek kidolgozása elegendő később a támogatott jogviszonyban. Ez kockázat is
egyben, fontos a lehető legpontosabb költségvetés tervezés a benyújtáshoz!

• ITS felülvizsgálat vagy az új településfejlesztési terv elkészítése több felhívás keretében
elszámolható. Illeszkedés csak az 1. mérföldkőre szükséges.

• A 2014-20-as időszakhoz hasonlóan a „Pályázati ügyintézés (EPTK)” felületen keresztül
történik.

• Fontos változás: nem lesz nyilatkozat postázás, helyette elektronikus aláírás vagy azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesíteni. Ez az Ügyfélkapu
rendszerben ingyenesen elérhető.



Köszönöm a figyelmet!


