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BEVEZETŐ 

Az Integrált Területi Program (ITP) készítésének célja, tervezésének körülményei 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások

felhasználási rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet (Rendelet) 19.§-a a területi szereplők 
feladatává teszi az Integrált területi program (ITP) összeállítását. A Rendelet 3.§-ának 63. pontja 
nevesíti a Fővárost, mint területi szereplőt.  

A Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) három prioritástengely esetében 
biztosít lehetőséget arra, hogy a területi szereplők igényei nagyobb szerepet kaphassanak, ennek 
megvalósítását szolgálja az ún. területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend. A TKR lehetővé teszi, 
hogy a területi szereplő közreműködjön az intézkedések tartalmának kialakításában, a beérkező 
támogatási kérelmek elbírálásában, illetve nyomon kövesse a támogatott projektek végrehajtását.  

A jelen ITP a tervezési fázis eszköze, amellyel a Fővárosi Önkormányzat meghatározhatja és a 
készülő felhívásokban érvényesítheti fejlesztési szempontjait, prioritásait. Az ITP-k legitimitását erősíti, 
hogy azokat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság fogja elfogadni. A TKR hatálya alá tartozó 
VEKOP intézkedések közül 3 érinti a főváros területét, ezek a következők: 

 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése
 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése
 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek

javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív

Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati 

tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) számú 

Kormányhatározat a VEKOP keretének 7,61%-a esetében biztosít tervezési feladatokat Budapest 
Főváros Önkormányzata számára (lásd 1. sz. táblázat). A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
számítása alapján ez 21,9 Mrd forintos keretösszeget jelent.  

1. táblázat: Indikatív tervezési forráskeret

Területi szereplő 
Indikatív tervezési forrás 

arány 

Indikatív tervezési forráskeret 
(Mrd Ft) 

Pest megye 5,04% 14,5 

Budapest Főváros 7,61% 21,9 

Érd megyei jogú város 0,28% 0,8 

Területi kiválasztási rendszer 
összesen 

12,93% 37,2 

A jelen 2.2-es verziószámú integrált területi program ezen forrás felhasználásának kereteit határozza 
meg, követve a minisztériumi iránymutatásokat. 
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Az ITP 2.2 tervezésének előzményei 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2011. 
decemberi módosításával a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten – a regionális 
fejlesztési tanácsok megszüntetésével – a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A főváros 
területén – a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével – a megyei 
önkormányzat Tftv. szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el. 

A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a Tftv., és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv), illetve több egyéb végrehajtási rendelet jelöli ki. 
Ezen jogszabályok szerint készítették el a megyék a területfejlesztési koncepciójukat és programjukat, 
valamint működtek közre a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. 

A fenti törvényben előírt tervezési feladatok ellátására a Belügyminisztérium, mint szakmai támogató, 
és az NGM, mint Irányító Hatóság KMOP-5.1.1/D2-13 azonosítószámon pályázatot hirdetett. A 
pályázati felhívás a tervezési feladatok 2. részcéljaként jelöli meg a Fővárosi Önkormányzat részéről a 
2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok – a VEKOP és az egyes 
ágazati operatív programok – kialakításához kapcsolódó részdokumentum elkészítését.  

A részdokumentum elkészítéséhez az alapot az „ÁROP-1.2.11-2013 –Területfejlesztési, területi 
tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása” című kiemelt projekt során kidolgozásra 
kerülő útmutató és sablon adta. Az útmutatóban az előírásoknak megfelelő részdokumentum Integrált 
Területi Programként (ITP) került megnevezésre, amelynek 1.0-ás változatát a Főpolgármesteri 
Hivatal elkészíttette, és azt a Fővárosi Önkormányzat 2014 decemberében az 1668/2014.(XII.3.) sz. 
határozatával elfogadta.  

Az ITP 1.0-ás változata részben a jelen 2.2-es változat előzményének tekinthető, mivel az is a 
VEKOP releváns intézkedéseinek tervi megalapozását szolgálta. Az ITP 2.2 épít az előző évi 
tervezési munka, és kerületi egyeztetések során összegyűjtött tapasztalatokra, illetve az 
igényfelmérés eredményeire. Az ITP 2.2 azonban eltér az 1.0-ás változattól, mivel az ITP készítésére 
vonatkozó elvárások átalakultak, illetve a VEKOP tartalma is nagymértékben módosult (pl. országos 
ágazati tükör programok aránya magasabb lett). A 2.1-es és 2.2-es verziók közötti legnagyobb 
változást az indikátorvállalások célértékeinek módosulása jelenti. Ennek oka, hogy a vállalásokat / 
célértékeket összhangba hoztuk az időközben megjelent Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015. (VII. 15.) 

Korm. határozatban foglaltakkal.

Az NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (RFP IH) a fentiekkel összhangban 
2015. február 2-án új tervezéséi segédletet adott ki „Útmutató Pest megye és Budapest integrált

területi programjának kidolgozásához és megvalósításához” címmel (továbbiakban Útmutató). A 
dokumentum kimondja, hogy az ITP hatálya a VEKOP három területi kiválasztási rendszer keretében 
felhasználandó intézkedésekre terjed ki, összhangban a VEKOP-ban megfogalmazottakkal. Változás 
az 1.0-ás változathoz képest az is, hogy az új ITP-k már nem tartalmazhatnak projekt szintű

javaslatokat, csak az egyes intézkedések leírását, kiválasztási szempontrendszerét, illetve a 
kapcsolódó indikátorvállalásokat.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a VEKOP beavatkozási és végrehajtási logikája ötvözi az ágazati és a 
területi szemléletet, azonban az elfogadott 5.0-ás VEKOP változatban már többségbe kerültek az 
országos ágazati beavatkozások.  
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A 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet alapján a térség nagyságrendjét, illetve az elfogadás szintjét 
tekintve a területfejlesztési koncepciók és programok egymásra épülő rendszert alkotnak. Ennek 
megfelelően a tartalmuk nem lehet ellentétes a „magasabb szintű” koncepciókkal és programokkal. 
Ennek megfelelően jelen program figyelembe veszi a főváros egyéb fejlesztésre vonatkozó terv-
dokumentumainak tartalmát, amely dokumentumok a következők: 

2. táblázat: Fővárosi tervdokumentumok 

Az ITP-k tartalmát megalapozó 

dokumentum 

Jóváhagyó közgyűlési 

határozat 

A dokumentum 

elfogadásának 

időpontja 

Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési 
Koncepció (Budapest 2030) 

767/2013. (IV.24.) Főv. Kgy. 
határozat 

2013. április 24. 

Budapest Területfejlesztési Koncepciója 
(BTFK) 

1213/2014. (VI. 30.) Főv. 
Kgy. határozat 

2014. június 30. 

Fővárosi területfejlesztési Program (FŐTEP) - 
Stratégiai és Operatív munkarész 

215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. 
határozat 

2015. február 25. 

ITS Budapest Stratégia 2020 Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

923/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. 
határozat 

2014. június 30. 

Tematikus Fejlesztési Programok (TFP): 
1211/2014. (VI.30.) Főv. 

Kgy. határozat 
2014. június 30. 

 
 
A területi szereplők integrált területi programjait a Kormány 2015 júliusában tárgyalta. A Közép-
magyarországi ITP-k sarokszámait és indikátorvállalásokra vonatkozó elvárásait az 1472/2015. (VII. 
15.) sz. Kormányhatározatban rögzítette. A fővárosi ITP 2.1-es verziójának tartalmát a Kormány két 
indikátor célérték kivételével elfogadta, ezekről a jelen dokumentum 4. fejezetében lesz bővebben 
szó.  
 
A jelen 2.2-es változat kidolgozásának legfőbb célja az összhang megteremtése a 

Kormányhatározattal, illetve a pályázati felhívások ütemezésének aktualizálása tekintettel arra, hogy 
a tervezett 2015. júniusi meghirdetési határidő helyett várhatóan 2015. szeptember végén jelennek 
meg az ITP-ben tárgyalt pályázati felhívások.  
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Partnerségi folyamat 

Az ITP partnerségi folyamat alapját a 2. táblázatban felsorolt tervek társadalmasítási lépései adják, 
amelyek a hivatkozott dokumentumokból megismerhetők. A jelen programban kizárólag az ITP 
készítéséhez szorosan kapcsolódó partnerségi eszközöket mutatjuk be. Általánosságban elmondható, 
hogy Budapest Főváros Önkormányzata a tervezési jogkörébe utalt indikatív források tervezése során 
bevonta az érintett kerületi önkormányzatokat. 
 
A főváros 23 kerületének képviselőivel területi alapon kialakított csoportokban folytattunk egyeztetést 
a munka hatékonyságának növelése érdekében. A három csoportban a hasonló természeti-, 
társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális adottságú kerületek között folyt az egyeztetés. A kerületek 
csoportosításánál szempont volt továbbá, hogy a három Tematikus Fejlesztési Program közül 
legalább egy érintse területüket, vagy egyéb átfogó integrált program által érintve legyen a 
kerületcsoport. A kerületi egyeztetésekre a következő táblázatban bemutatott csoportosítás szerint a 
feltüntetett időpontokban került sor. 
 

3. táblázat: Kerületi egyeztetések területi alapon történő bontása 

Fórum megnevezése Bevont kerületek Dátum 

„Belső” kerületi fórum I., V, VI., VII., VIII., IX., X., 

XIII., XIV. 

2014. szept. 24.  

2015. március 30. 

„Buda” kerületi fórum II., III., XI., XII., XXII. 2014. szept. 24.  

2015. március 31. 

„Pest” kerületi fórum IV., XV., XVI., XVII., XVIII., 

XIX., XX., XXI., XXIII. 

2014. szept. 25.  

2015. március 31. 

 
A fórumokra valamennyi kerület meghívást kapott és szinte minden kerület képviseltette magát, nem 
egy esetben több szakemberrel is. Az egyeztetéseken döntő többségben a kerületi főépítészek vettek 
részt, de van ahol a városfejlesztő társaság képviselője, vagy a műszaki osztály munkatársa is 
bekapcsolódott. A meghívottak jellemzően proaktív módon vettek részt a megbeszéléseken, 
igyekeztek minél jobban megismerni az ITP kínálta lehetőségeket. Bemutatták az adott kerület főbb 
problémáit és a lehetséges projekt-javaslatokat. A megbeszélések átlagosan 1,5 órán át tartottak, ahol 
az előadók kitértek az átfogó OP-szintű kérdéseken túl, az apróbb, de a kerületet érintő problémákra, 
javaslatokra is. Jelen dokumentum 2. számú mellékletében csatoljuk a kerületi fórumok 

összefoglalóit/jegyzőkönyveit, valamint a jelenléti ívek másolatát. 
 
A 2014 szeptemberében lezajlott egyeztetéseken főként az igényfelmérés volt a cél; a 2015 
márciusában összehívott fórumokon a TKR kínálta lehetőségekre tolódott a hangsúly. Szó esett 
egyebek mellett 

 az önkormányzatok számára várható támogatásintenzitásáról,  
 az óvodai és bölcsődei férőhely-teremtés korlátairól, 
 a közlekedési projektek finanszírozási lehetőségeiről,  
 a parkolási problémák kezeléséről (benne a P+R parkolók létesítése), 
 a tematikus fejlesztési programok felhasználásáról, 
 az Országos Környezeti Kármentesítési Programhoz kapcsolódó feladatokról,  
 a KSH szegregátum lehatárolás pontosításának szükségességéről.  
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Az utóbbihoz kapcsolódóan a Városépítési Főosztály munkatársai az összes szociális város-
rehabilitációs projektben érintett kerülettel egyeztettek a lehatárolás esetleges felülvizsgálatának 
szükségességéről. 

A fórumokat követően, folyamatos e-mail-es kapcsolattartás, egyeztetés zajlott a kerületi 
önkormányzatokkal. A kerületi egyeztetések elsődleges célja az ITP fejlesztéspolitikai jelentőségének, 
funkciójának bemutatása és a kerületi igényekre vonatkozó adatbekérés megalapozása volt. Ennek 
megfelelően a workshopokon a kerületekkel élénk párbeszéd alakult ki az egyes kerületi fejlesztések 
illeszthetőségével és tartalmi lehatárolásával kapcsolatban.  

A kerületi igényfelmérés eredményeként az ITP 1.0-ban megjelenő fejlesztési elképzelések kerületi 
eloszlását a következő térkép mutatja. 

1. térkép: Projektek száma kerületenként 
1

Az igényfelmérés eredményeinek összesítése alapján az egyes intézkedésekre az alábbi forrás-
igények érkeztek. 

1 A térkép az összes projekt darabszámát mutatja Budapest területén. A kerületek területéhez rendelt grafikon és darabszám a 
ténylegesen (csak az adott) kerület területén fekvő projektek számát mutatja. Több olyan projekt is létezik – mivel a projektek a 
közigazgatási határokhoz nem tudnak igazodni –, melyek területileg több kerületet is érintenek. Ezen projektek darabszáma – 
attól függően, hogy Duna menti területeken vagy a főváros egyéb területén fekszik-e – külön, csoportosítva jelenik meg a jobb 
alsó sarokban. 
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4. táblázat: Felmért fejlesztési igények nagyságrendje 

 
 
 
A fenti táblázatban összefoglalt fővárosi és kerületi fejlesztési igények alapján jól látszik, hogy a TKR 
rendszerben kiírásra kerülő felhívások többszörösen túligényeltek lehetnek. A 6.2 intézkedés 
esetében a legnagyobb, és a 6.1 intézkedés esetében a legkisebb a túligénylés lehetősége, mely 
megállapítás alapozza meg a 3. fejezetben bemutatott forrásallokációt.  
 
Az ITP összeállítása során a rendelkezésre álló forráskereteket többszörösen meghaladó igények 
alapján megállapítható, hogy a fővárosi fejlesztési dokumentumokban és az ITP kapcsán elvégzett 
igényfelmérésben azonosított szükségletek egyike sem elégíthető maximálisan a VEKOP területi 
forrásaival. Az ITP forrásallokációjában érvényesülő beavatkozási politika ezért alapvetően a VEKOP 
kínálta lehetőségekre és másodsorban az igényfelmérésre épül. A fővárosi területfejlesztési célok 
egyik intézkedés forráskeretének szűkítését sem indokolhatják. 
 
A VEKOP munkaközi változata alapján összeállított 2.0-ás verziószámú Integrált Területi Programot a 
Főpolgármesteri Hivatal 2015. április 10-én küldte el a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
számára.  

A tervezési folyamat fontos részét képezte az ITP minőségbiztosítása, amelyet a NGM szakemberei 
végeztek el. A vizsgálat az Útmutatónak és a jogszabályoknak való megfelelést vizsgálta. Az NGM 
nem adott nemleges választ az ellenőrzési szempontok egyikére sem, néhány esetben jelent meg 
„Részben” válasz a táblázatban, jelezve, hogy az adott munkarészt bővebben ki kell fejteni az ITP 2.1-
es változatában.  
 
Az NGM által tett észrevételek mindegyike megválaszolásra került a 2.1-es verziószámú programban. 
Az NGM 2015. április 29-i tájékozása alapján a Fővárosra jutó tervezhető forráskeret 21,9 Mrd Ft-ról, 
21 861 683 993 Ft-ra csökkent. A forráscsökkenést a 2.1-es programban szintén átvezettük. Az ITP 
2.1-es változata ezáltal alkalmas lett az ismételt minisztériumi megküldésre és testületi jóváhagyásra.  

 
  

Intézkedés
Igényelt költség

(Mrd Ft)

Tervezhető 

keret

(Mrd Ft)

Fejlesztési 

igény 

(db)

Finanszírozható 

igény (db)

5.3. Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 80,43 8,20 86,00 8,77

6.1. Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése
5,39 2,50 20,00 9,27

6.2. A leromlott településrészeken élő hátrányos 

helyzetű lakosság életkörülményeinek javítésa, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja

281,23 11,20 239,00 9,52

Összesen 367,04 21,90 345,00 27,56
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Az ITP által nem lefedett területek 

A Budapest Főváros Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja (FŐTEP) fejlesztési területei 
nagyobb kört fednek le, mint a VEKOP TKR eljárásrendű intézkedései. 2014 decemberében a FŐTEP 
alapján 6 területi és 2 ágazati projektcsomag rajzolódott ki. 

Az ITP 1.0 projekt-csomagjai a VEKOP több intézkedését felölelték, ezek egy része már az ITP 
2.1-ben sem tudott megjelenni. A Duna-menti területek összehangolt fejlesztése elsősorban a város-
fejlesztési és a CLLD-típusú intézkedésre kívánt támaszkodni. A VEKOP 4.0-ban már azonban ezek 
tartalma jelentősen beszűkült; az OP kizárólag a szociális típusú város-rehabilitációt támogat.  

Az operatív programok tartalmának véglegesítése és a lehatárolások átalakításának eredményeként 
az önkormányzati épületenergetika a VEKOP-ból a Környezet és Energiahatékonyság Operatív 
Programba (KEHOP) került át. A nagyszámú fővárosi barnamezős terület rehabilitációja 
szempontjából szintén elsősorban a KEHOP kármentesítési intézkedése tartalmazhat forrásokat.  

A gazdaság-élénkítés és munkahelyteremtés tekintetében eleve korlátosak voltak a VEKOP 
lehetőségei, hiszen a program a Pest megyei településekre koncentrálja a vállalkozás-fejlesztési 
forrásait; ebben sajnos a VEKOP 4.0-ás változatában se történt változás. A „kimaradó” tématerületek 
tekintetében a projektgazdáknak a pályázati felhívásokon kell indulniuk, illetve kiegészítő források 
(hazai költségvetési) bevonására lehet szükség. 

1. ábra: ITP kapcsolódása a területfejlesztési tervekhez
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A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programhoz (KEHOP) és az Integrált Közlekedési 
Operatív Programhoz (IKOP) kapcsolódó projektek az ITP 1.0-ban külön szerepeltek. A jelen 
dokumentumban ágazati fejlesztések nem jelennek meg, azonban fontos hangsúlyozni, hogy az TKR 
intézkedések megvalósítása több esetben kapcsolódhat ezekhez a projektekhez (pl. kötöttpályás 
közösségi közlekedési projektek vagy a kármentesítési beavatkozások városrehabilitációs 
kapcsolódása, vagy egyes Duna-menti kerékpáros fejlesztések kapcsolódása a KEHOP árvízvédelmi 
intézkedéseihez).  

Ezeket lehetőség szerint jelezni próbáltuk a megfelelő fejezetekben (lásd 2.1.2 Hozzájárulás a 
Fővárosi Területfejlesztési Program céljaihoz), azonban érdemi kapcsolatot a konkrét projektek 
tekintetében lehet majd meghatározni.  
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1. A FŐVÁROS ÁLTAL ALKALMAZOTT TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI

KRITÉRIUMOK

Az Útmutató a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 54. és 57.§-ára hivatkozva írja elő a területi 
kiválasztási kritériumok meghatározásának szükségességét. A Rendeletből adódóan a megye/főváros 
feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (TKKR) megalkotása és benyújtása az Irányító 
Hatóság felé. 

A TKKR olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és elvi megalapozását adják a 
későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az

értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek 
levezésre (2. ábra). A kiválasztási kritériumok tehát horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, 
amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési 
szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, 
átfogalmazva, konkretizálva. 

Irányító Hatóság területi szereplő 

Területi Kiválasztási 

Rendszer 
kiválasztási kritériumok kiválasztási kritériumok 

Projekt kiválasztási 

folyamat 

konkrét kidolgozott projekt kiválasztási szempontok 

és kiválasztási folyamat  

2. ábra A Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai (IH által meghatározott és saját kritériumok)

Útmutató 14. oldal 

A kiválasztási kritériumok egy részére az RFP Irányító Hatóság tett javaslatot (5. táblázat), ezek az 
ún. kötelező területi kiválasztási rendszer kritériumok (pl. igényvezéreltség, előkészítettség, 
fenntarthatóság – ld. Útmutató 15. oldal). Ezt egészítik a területi szereplők – így a főváros – 
kiválasztási kritériumai, amelyeknek a funkciója, hogy érvényesítsék a területi szereplő 
szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elveket a majdani projekt kiválasztási folyamatban. 

5. táblázat: Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok

Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a VEKOP 

releváns céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a VEKOP adott intézkedésének 

céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó 

indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 
Szakmai indokoltság, 

igény és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 

szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági 

terv. 

I.3. Indíthatósága / A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a 
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Sorszám 
Kritérium 

megnevezése 
Tartalmi magyarázat 

előkészítettség projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és garanciát is 

jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre 

vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok 
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés 

milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. Projekt komplexitása 
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás 
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy 

milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. 

I.7. Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 

produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 

fenntarthatósága. 

 

A Főpolgármesteri Hivatal munkatársai az RFP Irányító Hatóság által megadott szempontrendszer 
figyelembevételével előzetesen meghatároztak egy TKKR javaslatot, amely 2015. március 3-án 
eljuttattak az RFP IH részére. 

Az előzetes területi kiválasztási kritériumokat a 6. táblázat tartalmazza.  
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6. táblázat: A területi szereplő (Budapest) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás Indoklás 

II.1. 

Illeszkedés a fővárosi 

területfejlesztési 

programhoz  

A kiválasztás kritériuma Budapest 

Fővárosi Területfejlesztési Programjához 

való hozzájárulás. 

IGEN / NEM 

Alaphelyzet: 

 Budapest Főváros Területfejlesztési Programja 

meghatározta a főváros, mint területi szereplő fő 

céljait és fejlesztési prioritástengelyeit, ezek 

megvalósulásához– egyebek mellett – a VEKOP 

érintett 3 intézkedése is hozzájárul. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

a dokumentum valamennyi stratégiai célja. 

II.8. Egyéb IGEN / NEM 

II.8.1

Kapcsolódás a főváros 

vonatkozó Tematikus 

Fejlesztési Programjához 

A kiválasztás kritériuma a releváns 

Tematikus Fejlesztési Programhoz való 

illeszkedés bemutatása.  

Előnyben részesítendők azok a projektek, 

amelyek esetében legalább egy TFP-hez 

való kapcsolódás igazolható.  

Alaphelyzet: 

Budapest Főváros Önkormányzata a 2014 júliusában 3 

tematikus fejlesztési programot fogadott el: 

Barnamezős területek TFP, Duna TFP, Szociális város-

rehabilitációs TFP.  

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott dokumentumok 

egésze 

II.8.2

Illeszkedés a fővárosi vagy 

kerületi ITS-ben 

meghatározott 

akcióterülethez 

A kiválasztás kritériuma a fővárosi, vagy 

a kerületi Integrált Területi Stratégiához 

(ITS) való illeszkedés bemutatása. 

Előnyben részesítendők azok a projektek, 

Alaphelyzet:  

Budapest Főváros Önkormányzata 2014 júliusában 

fogadta el a főváros Integrált Településfejlesztési 
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Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás Indoklás 

amelyek a fővárosi, vagy kerületi ITS-

ekben meghatározott akcióterületeken 

valósulnak meg, és ezt a kedvezménye-

zett egyértelműen igazolni tudja. 

Stratégiáját, míg a kerületi ITS-ek többsége 2015 

júniusára elkészült. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

az ITS-ek által meghatározott akcióterületeken 

megvalósuló fejlesztések előnyben részesülnek. 

II.8.3 Integráltság 

A kiválasztás kritériuma a projekt 

kapcsolódása más – akár nem a 

projektgazda által – megvalósítani 

tervezett projektekhez, illetve korábbi 

fejlesztésekhez. 

Előnyben részesítendők azok a projektek, 

amelyek esetében ennek teljesülését a 

projektgazda igazolni tudja.  

Alaphelyzet: 

A területi szereplők VEKOP TKR forráskeret 

felhasználásának elfogadott kiválasztási elveken kell 

alapulnia és a forrásfelhasználás során több olyan 

elvnek is érvényesülnie kell, ami biztosítja a megfelelő 

átláthatóságot, multiplikátorhatást, és nem utolsó 

sorban a beavatkozások integráltságát. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

Fővárosi Területfejlesztési Program – Horizontális cél 

Együttműködés ösztönzése az önkormányzati, a 

gazdasági és a civil szféra szereplői között. 

A TKKR területi szereplők által meghatározott elemeit várhatóan 2015-ben fogadja el a Monitoring Bizottság. A Bizottsági elfogadás az ITP 2.0 
elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra. 
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2. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA

2.1.  Az ITP céljainak levezetése 

Az ITP intézkedéseinek részletes bemutatását megelőzően kiemelendő, hogy az ITP nem

rendelkezik önálló célokkal, célrendszerrel, mivel a VEKOP TKR eljárásrendű intézkedései a 
főváros területfejlesztési céljainak és intézkedéseinek a töredékét fedik le.  
Az ITP célrendszere a Fővárosi területfejlesztési Program (FŐTEP) célrendszerével azonos, 
amelynek az alapjait Budapest Területfejlesztési Koncepciója (Koncepció) fektette le.  

A Koncepció alapján az ITP jövőképe: 

Budapest legyen egy élhető és vonzó, egyedi karakterű főváros, az ország és a várostérség 
innovatív gazdasági és kulturális központjaként az európai városhálózat megbecsült tagja. 

A Koncepcióban kidolgozott célhierarchia ezt a jövőképet bontja ki részletesen, meghatározva a 
2020-ig – ennek érdekében – megvalósítandó célok körét. A dokumentum két célszintet határozott 
meg: az átfogó célok és a stratégiai célok szintjét. Ezeket a célokat a Fővárosi területfejlesztési 
Program és az ITP is átvette. 

Az átfogó és stratégiai célok összefüggéseit a 7.1-es táblázat foglalja össze. Az ábrázolhatóság 
érdekében csak a legerősebb logikai kapcsolatokat emeltük ki, azonban egyes stratégiai célok – a 
táblázatban szereplőnél – több átfogó célhoz is hozzájárulhatnak. 

7.1 táblázat: Az ITP fővárosi területfejlesztési programra épülő célrendszere 

Á
tf

o
gó

 
cé

lo
k 

BUDAPEST AZ 
EURÓPAI VÁROS-
HÁLÓZAT ERŐS 

TAGJA 

FENNTARTHATÓ, 
ÉRTÉK- ÉS TUDÁS-
ALAPÚ GAZDASÁG 

EGÉSZSÉGES, 
HARMONIKUS, 

SOKSZÍNŰ VÁROSI 
KÖRNYEZET 

JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG, 
HARMONIKUS 
EGYÜTTÉLÉS 

St
ra

té
gi

ai
 c

él
o

k 

KEZDEMÉNYEZŐ, 
EGYÜTTMŰKÖDŐ TERÜLET-, 

VÁROS- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉS 

TUDÁSALAPÚ, VERSENYKÉPES, 
INNOVATÍV ÉS „ZÖLD” 

GAZDASÁG 

PARTNERSÉG – A JÖVŐ KÖZÖS TERVEZÉSE, 
ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSEK 

BUDAPESTEN ÉS A VÁROSTÉRSÉGBEN  

NEMZETKÖZI SZEREPKÖR 
ERŐSÍTÉSE A TÉRSÉGI POZÍCIÓ 

KIHASZNÁLÁSÁVAL 

HATÉKONY VÁROSSZERKEZET 
KIALAKÍTÁSA - KOMPAKT 

VÁROS 

A KÖRNYEZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELME 
ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA, A 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE 

BUDAPEST KOMPLEX 
SZEREPKÖRÉNEK MEGFELELŐ 

KÖZLEKEDÉSI RENDSZER 
MEGTEREMTÉSE 

BEFOGADÓ, TÁMOGATÓ, 
AKTÍV TÁRSADALOM 

RUGALMAS ÉS KORSZERŰ 
LAKÁSSTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA 

Forrás: FŐTEP - Stratégiai és Operatív munkarész 

A 7.2-es táblázat a Stratégiai célok illeszkedését mutatja be a Koncepcióban meghatározott fejlesztési 
irányokhoz. Az utóbbiak a hagyományos uniós beavatkozási logika (logframe) alapján az operatív cél-
szintnek feleltethetők meg, amelyekhez a területfejlesztési program ún. intézkedéseket rendelt. Az 
intézkedések olyan támogatási konstrukciók, amelyek a célok megavalósítását projektek, vagy 
pályázati alapok, vagy egyéb eszközök és intézmények segítségével szolgálják.  
A VEKOP intézkedései a FŐTEP intézkedéseknek egy az egyben nem feleltethetők meg, azonban 
levezethetők a fenti célrendszerből. Ezt a 2.1.1-es fejezet mutatja be részletesen.  
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7.2 táblázat: A FŐTEP célrendszerének összefüggései 

Stratégiai cél Fejlesztési irányok 

1. Kezdeményező, 
együttműködő terület-, 
város- és 
térségfejlesztés 

1.1. A város- és térségfejlesztés megvalósításához szükséges 
intézményrendszer kiépítése 
1.2. A város- és térségfejlesztés forrásszerkezetének átalakítása 
1.3. Önfenntartó városgazdálkodási rendszer létrehozása 

2. Tudásalapú, 
versenyképes, innovatív 
és “zöld” gazdaság 

2.1. Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása  
2.2. Felhasználóbarát városkormányzás kialakítása 
2.3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat 

3. Partnerség - a jövő 
közös tervezése, 
összehangolt 
fejlesztések Budapesten 
és a várostérségben 

3.1. Partnerség a budapesti gazdasági tér összehangolt fejlesztése 
érdekében  
3.2. Partnerség Budapest és Pest megye között  
3.3. A budapesti külső kerületek és a szomszédos agglomerációs 
települések közötti együttműködések elősegítése 
3.4. A budapesti kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat 
közötti együttműködés 

4. Nemzetközi szerep-
kör erősítése a térségi 
pozíció kihasználásával 

4.1. Együttműködések erősítése 
4.2. Versenyképesség növelése 

5. Hatékony 
városszerkezet 
kialakítása - kompakt 
város 

5.1. Vegyes területhasználat kialakítása 
5.2. Barnamezős területek funkcióváltása  
5.3. Differenciált központrendszer létrehozása  
5.4. A Dunával együtt élő város 
5.5. Értékvédelem - értékteremtés 

6. A környezeti 
erőforrások védelme és 
fenntartható 
használata, a természeti 
értékek és táji 
adottságok megőrzése 

6.1. Zöld- és egyéb biológiailag aktív felületek megőrzése, növelése  
6.2. Természeti- tájképi értékek megőrzése  
6.3. Zaj- és légszennyezés csökkentése  
6.4. Korszerű hulladékgazdálkodás és talajvédelem  
6.5. Korszerű vízgazdálkodás 
6.6. Energiahatékonyság és klímavédelem 

7. Budapest komplex 
szerepkörének 
megfelelő közlekedési 
rendszer megteremtése 

7.1. Nemzetközi és országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése  
7.2. Térségi közlekedés fejlesztése  
7.3. A fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 
7.4. A fővárosi egyéni közlekedés fejlesztése 

8. Befogadó, támogató, 
aktív társadalom 

8.1. Befogadó és támogató társadalom  
8.2. Az életformák és a társadalmi gazdasági környezet változásainak 
összehangolása 
8.3. A humán szolgáltatások optimalizálása 
8.4. A kulturális kínálat bővítése 

9. Rugalmas és korszerű 
lakásstruktúra 
kialakítása 

9.1. A lakásállomány optimalizálása 
9.2. A térbeni-társadalmi szerkezet kiegyensúlyozása 
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2.1.1. Illeszkedés a fővárosi fejlesztési tervekhez 

 
Az alábbi fejezet a fővárosi ITP VEKOP forrásokból finanszírozható intézkedéseinek illeszkedését 
mutatja be a FŐTEP stratégiai céljaihoz. Tekintve, hogy az ITP a FŐTEP-ben meghatározott célok 
elérésére kialakítandó projekteknek csak egy részhalmazát foglalja programba, a FŐTEP 
célkitűzéseinek teljesülését az ITP megvalósítása önmagában nem biztosítja. 
 
A területi kiválasztási rendszer keretében nevesített 3 intézkedés alapvetően összhangban áll a 
FŐTEP célrendszerével, amelyet a 8. táblázat mutat be.  
 
8. táblázat: Az TKR intézkedések és a Fővárosi területfejlesztési Program kapcsolatrendszere 

VEKOP intézkedés 
Elsődlegesen kapcsolódó 

fővárosi stratégiai cél 

Egyéb kapcsolódó fővárosi 

stratégiai cél 

5.3 Fenntartható multimodális 
mobilitás elősegítése 

7. Budapest komplex szerep-
körének megfelelő közlekedési 

rendszer megteremtése 

6. A környezeti erőforrások 
védelme és fenntartható 
használata, a természeti 
értékek és táji adottságok 

megőrzése 
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának 
növelése 

8. Befogadó, támogató, aktív 
társadalom 

2. Tudásalapú, versenyképes, 
innovatív és “zöld” gazdaság 

6.2 A leromlott település-
részeken élő hátrányos helyzetű 

lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai 

rehabilitációja 

5. Hatékony városszerkezet 
kialakítása - kompakt város 

9. Rugalmas és korszerű 
lakásstruktúra kialakítása 

 
 
A célok figyelembe veszik a hierarchiában felettük álló fejlesztési koncepciókat, programokat. 
Hangsúlyosan integrálják elsősorban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban 
(OFTK-ban) megfogalmazott célokat, alapelveket, valamint a főváros területére vonatkozó Budapesti 
Területfejlesztési Koncepció, a Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció (Budapest 2030) és az 
Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) tartalmát is.  
 
Az ITP és a Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció (Budapest 2030) célrendszere közötti kapcsolat-
rendszert a 9. sz. táblázat mutatja be. 
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9. táblázat: Az ITP és a Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció kapcsolatrendszere 

Budapest 2030 célrendszer 
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Térség 

Kezdeményező városfejlesztés    

Partnerség – a jövő közös tervezése    

Egységes Budapest    

Budapest nemzetközi és európai szerepének erősítése    

Környezet 

Egészséges környezeti feltételek megteremtése    

Klímavédelem – hatékony energiafelhasználás    

Az egyedi városkarakter értékalapú megőrzése és fejlesztése    

A Dunával együtt élő város    

Hatékony, kiegyensúlyozott városszerkezet – kompakt város    

A barnamezős területek a városfejlesztés célterületei    

Intelligens mobilitás    

Gazdaság 

Tudás- készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés    

Önfenntartó városgazdálkodási rendszer    

Társadalom 

Kulturális sokszínűség megőrzése és fejlesztése    

Humán szolgáltatások optimalizálása    

Igényekhez igazodó, rugalmas lakásstruktúra megteremtése    

Befogadó, támogató és aktív társadalom    
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2.1.2 Hozzájárulás a Fővárosi Területfejlesztési Program céljaihoz 

 

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy a tervezett 3 intézkedés hogyan kapcsolódik a Fővárosi 
Területfejlesztési Program (FŐTEP) céljaihoz és milyen módon járul hozzá a FŐTEP tervezett 
indikátorainak teljesüléséhez. 

 
Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése a következő specifikus célokhoz járul hozzá:  

a) Foglalkoztatás ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége 
harmonikus együttműködése érdekében.  

b) A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
megújulása.  

c) Környezetbarát közlekedésfejlesztés a régió versenyképességének javítása érdekében.  
 
Az Intelligens közlekedésfejlesztési projektcsomag a FŐTEP céljai mentén előkészített projektek 
összességét jelenti, mely az alábbi eredménymutatóra fog pozitív mérhető hatást gyakorolni: 

- Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya (%). 

 
A közlekedésfejlesztési projektek jelentősen hozzájárulnak majd ahhoz, hogy 2015-től Budapesten: 

- Növekedjen a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 
- Növekedjen a közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított kerületek száma 
- Növekedjen a kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma 
- Növekedjen a kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma 

 
Az ITP közlekedésfejlesztést érintő beavatkozásai esetében fontos kiemelni, hogy az eredmény-
indikátor teljesüléséhez jelentős mértékben járulnak hozzá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program tervezett fővárosi nagyprojektjei. Ezek elsősorban kötöttpályás közlekedési beruházásokat 
támogatnak, nagyszámú utas napi utazási igényét elégítve ki. 
 
Az EuroVelo hálózathoz kapcsolódó – turisztikai célú – kerékpáros közlekedési projektek támogatása 
a VEKOP 5.3-as intézkedése mellett a VEKOP 4.1-es „Kulturális és természeti örökségi helyszínek 
turisztikai hasznosítása” című intézkedésen belül is megjelenhet. 
 
 
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése a következő specifikus 

célokhoz járul hozzá:  

a) Tudásalapú, versenyképes, innovatív és “zöld” gazdaság fejlesztése 

b) Az életformák és a társadalmi gazdasági környezet változásainak összehangolása  

c) Önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése 

d) A humán szolgáltatások optimalizálása 

e) Befogadó és támogató társadalom  
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Az óvoda- és bölcsődefejlesztési intézkedés, a FŐTEP céljai mentén előkészített projektek 
összességét jelenti, mely az alábbi eredménymutatókra fog pozitív mérhető hatást gyakorolni: 

- Támogatott gyermekgondozási intézmények növekvő kapacitása (bölcsődék, óvodák és családi 

napközik) (fő)) 
 
A fejlesztési projektek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy 2015-től Budapesten: 

- Növekedjen a főváros területén az igénybe vehető bölcsődei és családi napközikben elérhető 
férőhelyek száma 

- Csökkenjen a helyenként előforduló óvodai férőhely hiány. 
- Növekedjen a támogatások eredményeként fejlesztett gyermekjóléti intézményekben nevelt 

gyermekek száma  
 
 
A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja intézkedés (Szociális városrehabilitáció) a következő specifikus 
célokhoz járul hozzá:  

a) A Közép-magyarországi régió településeinek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
megújulása 

b) Foglalkoztatás ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége 
harmonikus együttműködése érdekében 

c) A települési környezet társadalmi és fizikai rehabilitációja helyi integrált akciókkal  
d) A mobilitás és foglalkoztatás növelése a közszolgáltatások családbarát fejlesztésével  
e) Szociális intézményi háló fejlesztése 
f) A befogadó társadalom erősítése 
g) Humán segítő szervezetek fejlesztése, képzésük támogatása  
h) A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása 
i) A fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának segítése 
j) Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 

 
A szociális városrehabilitáció, a FŐTEP céljai mentén előkészített projektek összességét jelenti, mely 
az alábbi eredménymutatóra fog pozitív mérhető hatást gyakorolni: 

- Támogatással érintett lakosok száma a fejlesztett / megújított településrészeken (fő) 
- Lakóhely környéki közterületen való biztonságérzet (a lakosság mennyire érzi biztonságban 

magát sötétedés után, egyedül az utcán)  
 
A TKR eljárásrend keretében kiválasztásra kerülő szociális városrehabilitációs projektek nagyban 
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy 2015-től Budapesten: 

- Növekedjen a városfejlesztési beavatkozások által érintett terület nagysága 
- Növekedjen a városi környezetben létrehozott vagy helyreállított nyitott terek száma 
- Növekedjen helyreállított lakóegységek és köz- vagy kereskedelmi épületek száma 

 
Egyes városrehabilitációs beavatkozások esetében a Környezet és Energiahatékonyság Operatív 
Program kármentesítési intézkedésével merülnek fel kapcsolódási lehetőségek, azonban ezek össze-
hangolását az Országos Környezeti Kármentesítési Program intézkedés tartalmának ismeretében 
lehet majd elvégezni. 
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2.2.Az ITP külső kapcsolatrendszere 

A Pest megyei Területfejlesztési Program és a Fővárosi Területfejlesztési Program prioritás-
tengelyeinek kapcsolatát a FŐTEP 4. fejezete mutatta be (lásd 10. táblázat). A táblázatból látható, 
hogy a megyei program 7. prioritásának kivételével minden prioritásban erős kapcsolódás figyelhető 
meg, a FŐTEP prioritásaival.  

 
10. táblázat: A Pest megyei és a fővárosi prioritástengelyek kapcsolódása 

Prioritás (FŐTEP) 
 
 
 
 
 
 

Prioritás (Pest Megyei  
Területfejlesztési Program) 

 

1
. p

ri
o

ri
tá

s-
  G

az
d

as
ág

fe
jle

sz
té

s 
a 

ve
rs

en
yk

é
p

es
, i

n
n

o
va

tí
v 

és
 

„z
ö

ld
” 

B
u

d
ap

es
té

rt
 

2
. p

ri
o

ri
tá

s-
 T

e
le

p
ü

lé
sf

ej
le

sz
té

si
 

b
ea

va
tk

o
zá

so
k 

a 
h

at
ék

o
n

y 
vá

ro
ss

ze
rk

ez
et

é
rt

  

3
. p

ri
o

ri
tá

s-
 K

ö
rn

ye
ze

ti
 

fe
jle

sz
té

se
k 

B
u

d
ap

es
t 

fe
n

n
ta

rt
h

at
ó

 f
e

jlő
d

és
éé

rt
 

4
. p

ri
o

ri
tá

s-
 K

ö
zl

ek
e

d
és

-

fe
jle

sz
té

s 
 B

u
d

ap
es

t 
ko

m
p

le
x 

sz
er

ep
kö

ré
n

ek
 s

zo
lg

ál
at

áb
an

 

5
. p

ri
o

ri
tá

s-
 T

ár
sa

d
al

m
i 

b
ea

va
tk

o
zá

so
k 

a 
b

ef
o

ga
d

ó
, 

tá
m

o
ga

tó
 é

s 
ak

tí
v 

B
u

d
ap

es
té

rt
 

1. prioritás: Pest megye több lábon álló 
gazdaságának dinamizálása  

    

2. prioritás: Pest megye fejlődésben lemaradó 
térségeinek komplex fejlesztése (CLLD) 

     

3. prioritás: Közlekedésfejlesztés Pest megye 
nemzetközi, regionális és térségi 
kapcsolatainak javítása érdekében 

   
 

 

4. prioritás: Települési infrastruktúra fejlesztés 
az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért 

 
 

   

5. prioritás: Fenntartható hatékonyan 
működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó 
épített és természeti környezet kialakítása 

  
 

  

6. prioritás: Társadalmi innováció, megújulás, 
a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem 

    
 

7. prioritás: Testben és lélekben egészséges 
Pest megye 

     

Jelmagyarázat: 

 szoros, erős kapcsolódás a prioritások között 

 kevésbé szoros, de van kapcsolódás a prioritások között 

 
A megyei és fővárosi programok összevetése során látható, hogy minden egyes FŐTEP prioritás 
szorosan illeszthető valamelyik megyei prioritáshoz. 
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Az ITP a megyei és a fővárosi program céljait valósítja meg, a FŐTEP-ben alábbi prioritások 
végrehajtásához járul hozzá: 

1. prioritás- Gazdaságfejlesztés a versenyképes, innovatív és „zöld” Budapestért  

2. prioritás- Településfejlesztési beavatkozások a hatékony városszerkezetért  

3. prioritás- Környezeti fejlesztések Budapest fenntartható fejlődéséért 

4. prioritás- Közlekedés-fejlesztés Budapest komplex szerepkörének szolgálatában 

5. prioritás- Társadalmi beavatkozások a befogadó, támogató és aktív Budapestért 

 

Fontos kiemelni, hogy a Pest megyei Területfejlesztési Program három átfogó célt határoz meg, ezek: 
a gazdaság dinamizálása, a társadalmi megújulás és a térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása. 
A három alapcélhoz az ITP 100%-ban illeszkedik, ugyanis a gazdaság fejlesztése kiemelt terület, a 
humán infrastruktúra fejlesztése valamint közlekedési, város megújítási fejlesztések is a térbeli 
kiegyensúlyozottságra törekednek a fővároson belül. Az ITP céljai alapjaiban a VEKOP vonatkozó 
intézkedéseinek céljaihoz kapcsolódnak. 

Az ITP céljai a TKR rendszer szerint kerülhetnek operatív szinten is megvalósításra. Az irányító 
hatóság a benyújtott támogatási kérelmekről születő döntés megalapozása érdekében döntés-
előkészítő bizottságot hív össze, melynek a területi szereplő képviselője is tagja. A támogatási 
kérelmekről az irányító hatóság vezetője dönt.  

A projektek a területi tervezés jelen fázisában még nem jelennek meg, így a két területi szereplőt 
egyaránt érintő konkrét fejlesztésekhez kapcsolódó elemek még nem azonosíthatók. Kapcsolódási 
lehetőségek várhatóan a „Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése” tekintetében merülnek fel, 
pl. a megyehatáron átmenő kerékpárút fejlesztések esetében.  

A két másik intézkedés alapvetően pontszerű beruházásokat támogat (óvoda és bölcsőde-
fejlesztések, illetve szociális város-rehabilitáció), amelyeknél közvetett hatások lesznek kimutathatók. 
Felmerülhet például, hogy a megyei férőhely-bővítések eredményeként kevesebb agglomerációs 
lakos vesz igénybe fővárosi férőhelyeket, vagy a fővároson belüli kapacitás-eloszlás összfővárosi 
szinten kis mértékben átrendeződik. Ezek a hatások azonban csak a pályázati felhívások 
megjelenését követően a konkrét projektek ismeretében lesznek vizsgálhatók (utólagos elemzés).  
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3. ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA 

A 1707/2014. (XII. 3.) számú Kormányhatározat csak a területi szereplők forrásarányát határozza 
meg, azonban nem rendelkezik annak a VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései között 
megoszlásáról. Az Útmutatóban az RFP IH tett erre vonatkozóan javaslatot, ezt a 11. táblázat 
tartalmazza. 

11. A KMR területi szereplők forráskeretének a VEKOP TKR intézkedései közötti forrásmegosztása 

 

 
Az Útmutató szerint a területi szereplőknek lehetősége van a megadott forrásmegosztást módosítani, 
például átcsoportosíthat az intézkedések között – függetlenül attól, hogy azok különféle 
prioritástengelyekhez tartoznak – igényeiknek megfelelően. Fontos, hogy a forráskeret változatlan 
maradjon minden szereplő esetében, és a területi szereplők forráskerete se változzon, illetve a 
VEKOP-on belül a területi alapon tervezhető belső arány is 12,93% maradjon.  
A meghatározott belső arányokhoz képest történő változtatás indoklása minden intézkedés esetben 
szükséges függetlenül attól, hogy a kiinduló arányértékhez képest pozitív vagy negatív irányú a 
változás 
 
A forrásallokációban megjelenő beavatkozási logikát a Fővárosi Területfejlesztési Program (FŐTEP) 
helyzetértékelésének megállapításai alapozzák meg, a következők szerint: 
 

 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás 
o „Összefüggő kerékpáros hálózat (és B+R rendszerű kerékpártárolók) hiánya. 
o A gyalogos elsőbbségű terek hiánya (az utóbbi évek beavatkozásai ellenére). 
o Energiahatékonyságot célzó beruházások alacsony száma. 
o Budapest területén jelentős a zaj-, rezgés-, fény- és vizuális szennyezés.” 

(FŐTEP, SWOT analízis; Környezeti gyengeségek) 

 
 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 

o „A humán közszolgáltatások infrastruktúrája korszerűtlen. 

Pest megye Budapest Főváros Érd MJV 

1. Vállalkozások 

versenyképességének javítása

1.2 Vállalkozások növekedési 

potenciáljának erősödése Pest 

megyében

5,7 0

5. Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat és a 

megújuló energiák felhasználásának 

támogatása

5.3 Fenntartható multimodális 

mobilitás elősegítése
1,8 8,2 0,2

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése
5,1 2,5 0,3

6.2 A leromlott településrészeken élő 

hátrányos helyzetű lakosság 

életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja

1,9 11,2 0,3

14,5 21,9 0,8

6. Települési környezet- és 

közszolgáltatás-fejlesztés

Összesen: 
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o A kapacitások nincsenek arányban a szükségletekkel. 
o Emelkedik a fővárosi lakosság eltartottsági rátája.” 

(FŐTEP, SWOT analízis; Társadalom, Humán infrastruktúra) 

 

 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

o „Szlömösödött nagyvárosi területek megléte. 

o A bérlakás állományt főként alacsony státuszú népesség használja, állaga leromlik.  

o Társadalmi feszültségek, szubkultúra negyedek. 

o Sok az ellátásból kikerülő, eltűnő munkanélküli. 

o A hajléktalanság problémája a fővárosban koncentrálódik. 

o Elhanyagolt közterek, parkok jelenléte, amelyek helyzetét tovább súlyosbítják a 
társadalmi problémák, pl. a hajléktalanság közterületeken történő megjelenése, és az 
illegális hulladéklerakás.” 

 (FŐTEP, SWOT analízis; Társadalom, Humán infrastruktúra; Környezet) 

 
A VEKOP intézkedések célrendszeri illeszkedését a 2.1.1-es fejezet mutatja be. 
 
Az NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság (RFP IH) által megadott eredeti 

forráskeret allokációs javaslattól két helyen tértünk el: a 6.1-es intézkedés – óvodai és 

bölcsődei fejlesztések – forráskeretéből mintegy 500 millió forint átadásra kerül Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata számára, amelyet Érd azonos összeggel kompenzál az 5.3-as 

Fenntartható multimodális mobilitás, illetve a 6.2-es városrehabilitációs intézkedés 

tekintetében. A forrás-cserét a szociális városrehabilitációra érkezett jelentős fővárosi, kerületi 
forrásigény is alátámasztja, miközben Érd számára komoly problémát jelent a megfelelő mennyiségű 
és minőségű óvodai férőhely biztosítása 
A forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatot az RFP IH által megadott sablonban (Excel táblázat) 
összesítettük, amelynek a kivonatát a 11. táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő értékek 
indikatívak, előzetes becsléseken alapulnak, amelyek alapját a FŐTEP megállapításai, és a korábbi 
igényfelmérések adják.  
 

12. táblázat: Fővárosi ITP 2.2 - Tervezett forrásallokáció 

    

keretösszeg 
belső 

megoszlása 
 belső arány  

választott 
belső arány  

keretösszeg 
választott 

belső 
megoszlása  

5. Az 
energiahatékonyság, 
az intelligens 
energiahasználat és a 
megújuló energiák 
felhasználásának 
támogatása 

5.3 Fenntartható 
multimodális 
mobilitás elősegítése 

8,2 37,44% 38,31% 8,390 

6. Települési 
környezet- és 
közszolgáltatás-
fejlesztés 

6.1 Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának növelése 

2,5 11,42% 9,21% 2,017 
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keretösszeg 
belső 

megoszlása 
 belső arány  

választott 
belső arány  

keretösszeg 
választott 

belső 
megoszlása  

  

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 
hátrányos helyzetű 
lakosság 
életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja 

11,2 51,14% 52,31% 11,455 

  Ellenőrzés  21,9 100,00% 99,83% 21,86168399 

 
A fenti forrásmegosztást a Kormány a 1472/2015. (VII. 15.) sz. kormányhatározat 1. számú 
mellékletében jóváhagyta. A területi szereplők közötti forrásátadások intézkedésenkénti indoklását a  
13. táblázat foglalja össze. 
 
13. táblázat: Tervezett forrásallokáció – módosítások indoklása 

 

magyarázat  

5.3 Fenntartható multimodális mobilitás 
elősegítése 

Az igényfelmérések alapján a kedvezményezettek 8,4 
Mrd Ft-os keretösszeget is le tudnak kötni. A fővárosi 
keret ezért megemelésre kerül Érd MJV kerékpáros 
közlekedési keretével (~200 M Ft), a Főváros számára 
számított óvoda-bölcsőde fejlesztés keret azonos 
nagyságú részéért cserébe. 

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése 

Érd MJV számára közel 500 M forintos keretösszeg került 
átadásra, az Érd számára számított szociális 
városrehabilitációs és közlekedési keretért cserébe. 

6.2 A leromlott településrészeken élő 
hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja 

A fővárosi keret megemelésre került Érd MJV szociális 
városrehabilitációs keretével (300 M Ft). 

 
Az Útmutató lehetővé teszi, hogy a területi szereplők a felhasználási módok típusai szerint is 
beosszák a rendelkezésre álló TKR forrásokat, amelyet teljes egészében az önkormányzatok saját 
mérlegelési és döntési hatáskörébe utalnak. 
 
 „A négy forrás felhasználási mód: 

 a megye/főváros kiemelt fejlesztési célterületének kerete: a megye/főváros fejlesztési programjában 

az egyes ágazati fejlesztések esetében kijelölt /kijelölhetett kiemelten fontos fejlesztési célterületeket. 

Az ITP tervezésekor lehetőség van az egyes intézkedésekre eső forráskeretek egy részét egy (vagy több) 

ilyen fejlesztési (földrajzi) terület beavatkozásaira fordítani. Ilyen lehet pl. Budapest esetében egy vagy 

több városrehabilitációs beavatkozást igénylő városrész a 6.2 intézkedésen belül. A célterületek 

természetesen eltérőek lehetnek az intézkedések témáitól függően. Fontos, hogy az egyes 

intézkedéseken belül nem kötelező a keret létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban 

indokolt és alátámasztható a fejlesztési program tartalma alapján. 
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 a megye/főváros kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret: a megye/főváros fejlesztési programjában 

az egyes ágazati fejlesztések esetében kijelölhetett kiemelten fontos fejlesztési témákat is, amelyek 

nem köthetők egy adott földrajzi területhez, hanem horizontálisan nyernek nagyobb jelentőséget. A 

területi szereplőnek tehát az ITP tervezésekor lehetőség van az egyes intézkedésekre eső forráskeretek 

egy részét egy (vagy több) ilyen fejlesztési célra /tematikára fordítani. Fontos, hogy az egyes 

intézkedéseken belül nem kötelező a keret létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni ahol valóban 

indokolt és alátámasztható a területfejlesztési program tartalma alapján. 

 kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció esetében 

támogatásra jogosult helyi szereplők közül a területi szereplő előnyben részesíthet bizonyos helyi 

szereplői csoportokat egy bizonyos keretösszeg erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható 

kedvezményezetti csoport. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret 

létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható. 

 egyéb, helyi szereplők által felhasználható keret: minden más, az adott intézkedés/konstrukció 

esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető keretösszeg. Ez a forrás felhasználási 

mód mindenképpen megjelenik az egyes intézkedéseken belül, hiszen az intézkedések forrásai 

alapvetően minden jogosult szereplő számára nyitva állnak és még az is előfordulhat, hogy csak ez a 

felhasználási mód kapcsolódik egy adott intézkedéshez.” 

 
Az intézkedésenként rendelkezésre álló keretösszegek csekély értéke miatt csak korlátozottan 
kívánunk élni a felhasználási módok alkalmazása által kínált lehetőségekkel. 
 
Egy intézkedés tekintetében teszünk javaslatot a kiemelt földrajzi terület alkalmazására, összhangban 
Budapest Területfejlesztési Koncepciójában szereplő „A Dunával együtt élő város” című specifikus 
célkitűzéssel. Az „5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése” intézkedés keretének 60%-át a 
Dunamenti területeken megvalósuló közlekedésfejlesztési beavatkozásokra javasoljuk koncentrálni. 
(14-15. táblázat).  
 
A Budapest 2030 koncepcióban – és az erre épülő település- és területfejlesztési dokumentumokban 
– megfogalmazott jövőkép markáns városfejlesztési tengelyként határozza meg a Duna-partot, 
amely jelenleg a városi lakosság számára nehezen megközelíthetőn, csak rövid szakaszokon képezi 
részét a város életének. Gazdasági és turisztikai szempontból egyaránt fontos a partok elérhetővé 
tétele a gyalogosok és kerékpárosok számára. A tervezett beavatkozások nagyságrendje (az érintett 
beavatkozási terület kiterjedése és az átalakítások léptéke) tette indokolttá a források hivatkozott 
koncentrálását. 
 
A részletes adatok megismerhetők a „Duna-menti területek összehangolt fejlesztése – Tematikus 
fejlesztési programból”, amely már a tervezett projekteket is összegyűjtötte és a forrásbecsléseket 
elvégezte. 
 

14. táblázat: Tervezett felhasználási típusok szerinti megoszlás - arány 
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15. táblázat: Tervezett felhasználási típusok szerinti megoszlás – Mrd Ft 

 
 
A szociális városrehabilitáció tekintetében a megalapozó tervezés munka egyik eredménye volt az 
azonos nevű Tematikus Fejlesztési Program elkészítése, amelynek eredményeit a 6.2-es 
intézkedéshez kapcsolódó pályázati felhívás kialakítása során érvényesíteni lehet. Ennek egyik 
eszköze 2015 áprilisára elkészülő Szociális rehabilitációs kézikönyv, amelyet a releváns felhívás 
tartalmi mellékletévé és szempontrendszerévé javaslunk tenni.  

5.3 Fenntartható 

multimodális 

mobilitás 

elősegítése

6.1 Kisgyermeket 

nevelő szülők 

munkavállalási 

aktivitásának 

növelése

6.2 A leromlott 

településrészeken élő 

hátrányos helyzetű 

lakosság 

életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és 

fizikai rehabilitációja

Földrajzi 

célterület 
60% 0% 0%

Fejlesztési cél 0% 0% 0%

Kedvezményezet

ti csoport
0% 0% 0%

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára 

pályázható  

40% 100% 100%

Ellenőrzés 100,00% 100,00% 100,00%

Forráskeret felhasználási 

módok 

5.3 

Fenntartható 

multimodális 

mobilitás 

elősegítése

6.1 

Kisgyermeket 

nevelő szülők 

munkavállalási 

aktivitásának 

növelése

6.2 A leromlott 

településrészeken élő 

hátrányos helyzetű 

lakosság 

életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és 

fizikai rehabilitációja

Ellenőrzés 

Földrajzi 

célterület 
5,03 0,00 0,00 5,03

Fejlesztési cél 0,00 0,00 0,00 0,00

Kedvezményezett

i csoport
0,00 0,00 0,00 0,00

Minden megyén 

belüli jogosult 

számára 

pályázható  

3,36 2,02 11,45 16,83

Ellenőrzés: 8,39 2,02 11,45 21,86

Forráskeret 

felhasználási 

módok 
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A szociális városrehabilitációs TFP során kidolgozásra került egy komplex mutató, melynek 
alkalmazásával elkészült a budapesti krízis- és veszélyeztetett területeket mutató térkép. A szociális 
városrehabilitációs akcióterületek kijelölése a 314/2005. (XI.8.) Korm. rendelet 10. mellékletében 
foglalt kritériumoknak megfelelő szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület lehet. A 
fővárosi kerületek esetében javasoljuk a TFP során kidolgozott módszertan alkalmazását, a fenti 
rendeletben meghatározott kritériumoknak való megfelelés mellett.  
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4. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI 

 

16. táblázat: Tervezett indikátorvállalások 

 

 
 
Az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” indikátor 
tekintetében a 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozat 1. sz. mellékletben meghatározott célértékeket 
(2018-ra 103, 2023-ra 511 db) vettük át. Megjegyzendő azonban, hogy a projektgyűjtés során a 
kerületi projektgazdák csupán 5 esetben küldtek be bölcsőde-bővítési elképzelést, ezek közül egy tett 
vállalást 30 új férőhely létrehozására. Az igényfelmérés alapján számítva, 2018-ig reálisan 30 db 
2023-ig 150 db újonnan létrehozott férőhely létrehozását tartjuk reálisan teljesíthetőek. A kormány 
határozatban meghatározott értékek tehát közel négyszeresen múlják felül a becsült igényeket.  
 

VEKOP

Prioritás/Intézkedés
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

Budapest  

intézkedésekre  

eső választott   

forráskerete (Mrd 

Ft)

Budapest választott 

intézkedésenkénti 

forráskeretei alapján 

számított 

indikátorértékei

A területi szerelő 

által vállalt célérték - 

ITP (2018)

Budapest 

indikátorvállalása 

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 
településrészek száma db 7 7

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 53 53

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 
települések vagy településrészek száma db 12 12

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 
száma

db 12 12

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 255 52 255

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 511 103 511

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 306 306

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 77 77

Városfejlesztés: integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek lakossága személyek 735162 735162

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m² 91639 18 328 91639

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek

m² 778 778

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 342 342

Szociális célú településrehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma

fő 66250 66250

Szegregátumok integrálását szolgáló 
programok száma

db 9 9

21,86

11,5

3. Fenntartható 
közlekedésfejlesztés

1. Bölcsődék és családi 
napközik, valamint 

óvodák infrastrukturális 
fejlesztései

2. A leromlott 
településrészeken élő 

alacsony státuszú 
lakosság 

életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja

5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés

8,4

2,0
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A rendelkezésre álló 2,0 Mrd forintos fővárosi keretösszegnek kell fedezetet biztosítania az óvodai 
férőhelybővítésekre és fejlesztésekre, csakúgy mint a férőhelybővítéssel nem járó bölcsődei 
fejlesztésekre. Mindezek mellett, figyelembe kell venni azt is, hogy az óvodai ellátás biztosítása 
kötelező önkormányzati feladat, míg a bölcsődei férőhelyek fenntartása vállalható feladat, amelynek a 
fajlagos költsége magasabb, így nem várható jelentős – eddig meg nem jelent – igény felmerülése. A 
területi szereplőkkel egyeztetve, az új bölcsődei férőhelyek létrehozásának teljesíthetőségét régiós 
szinten is irreálisnak tartjuk a csekély keretösszeg, és az igények hiánya miatt. 
 
A 2007-2013-as uniós programozási időszak tapasztalatai alapján számításokat végeztünk, amely 
szintén megerősítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat szakmailag megalapozott vállalása 2023-ig 150 
újonnan létrehozott férőhely kialakítása lenne. A számítás alapját a Közép-Magyarországi Operatív 
Program releváns pályázati konstrukciói és az indikátor célérték vállalások jelentették. 
 
A bölcsődei fejlesztéseket érintő indikátorok lekérdezése alapján az egy bölcsődei férőhelyre eső 

támogatásra 5.208.538,36 Ft adódott. Ezek alapján 507 új férőhely létrehozásához 2,9 milliárd Ft 
keretösszegre lenne szükség; ennyi azonban a VEKOP hivatkozott 6.1-es intézkedésén belül a 
fővárosra nem áll rendelkezésre. A vállalások kialakításánál figyelembe kell venni azt is, hogy a 6.1-es 
keretnek kell fedezetet biztosítania a fővárosi óvodai férőhelybővítésekre, illetve a férőhelybővüléssel 
nem járó óvodai és bölcsődei fejlesztésekre. A három terület között egyenlő arányban felosztva a  
2,1 milliárd forintos keretet, a bölcsődei férőhelyek bővítésére 700 millió forint keretösszeg jut, amiből 
a fenti 5.208.538,36 Ft/fő fajlagos érték alapján 134 férőhely hozható létre.  
 
A kerületi egyeztetések során felmerült, hogy a tervezett pályázati felhívások tartalmának kialakítása 
során figyelembe kell majd venni a fővárosi specifikumokat, hiszen a tervezett ágazati feltétel-
rendszerek mechanikus alkalmazása számos projekt-javaslatot ellehetetleníthet. A magas beépítési 
sűrűséggel jellemezhető belvárosi kerületekben például szinte lehetetlen teljesíteni az új óvodai 
férőhely létesítése esetében elvárható zöldterületi mutatókat, vagy a szociális városrehabilitáció 
esetében a megadott statisztikai mutatószámok – helyismeretet figyelembe nem vevő – alkalmazása 
nem minden esetben teszi láthatóvá a szegregálódó lakótömböket. 
  
A területi szereplőknek a TKR-rel érintett VEKOP intézkedések egyes mérőszámaira 2018-as célérték 
vállalásokat is meg kell adnia. Ezen indikátorok 2018-as értékei tekintetében a 2023-as célérték 20%-
ával számoltunk, összhangban az RFP IH számítási módszertanával. 
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5. AZ ITP ÜTEMEZÉSE 

Az alábbi (17.) táblázat a TKR keretében rendelkezésre álló források tervezett ütemezését 
tartalmazza. A táblázatban szereplő összegek nem a kifizetéseket, vagy támogatási szerződéssel 
lekötött összeget, hanem a kötelezettségvállalást tartalmazzák (támogatói döntéssel lekötött összeg). 
Az ITP jelen 2.2-es verziójának  ütemezését az RFP IH (NGM) által 2015. 08. 15-én, e-mailben 
megküldött segédlet alapján készítettük el, az alábbiak szerint: 

 a források ütemezését intézkedésenként rögzítettük; 
 a programtervezés aktuálisan rendelkezésre álló legfrissebb információi alapján a VEKOP 

felhívások legkorábban 2015. szeptember második felében jelenhetnek meg, így minden 
intézkedés ütemezését innentől lehet számítani; 

 a fenti időponthoz igazodva, illetve abból továbbszámolva, kötelezettségvállalás legkorábban 
2016 első negyedévében lehetséges. 

A fentiek alól kivételt jelentenek azok az intézkedések, ahol 2-3 hónapnál hosszabb benyújtási 
határidőre lehet számítani. A VEKOP esetében ez a kitétel a szociális városrehabilitációra vonatkozik. 
Az RFP IH (NGM) ajánlása alapján legkorábban 2016 negyedik negyedévre érdemes a forrásokat 
allokálni. 
Budapest elkötelezett, hogy az ITP-ben tervezett források minél hamarabb a kedvezményezettek 
rendelkezésére álljanak, így az IH iránymutatáshoz igazodva, a segédletben szereplő szereplő 
lehetséges legkorábbi időpontokra terveztük az egyes intézkedések kötelezettségvállalásait: 

 Így az „5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése” valamint a „6.1 Kisgyermekeket 

nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" intézkedések forrásainak 
kötelezettségvállalását 2016 első negyedévére terveztük, 

 A „6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja” intézkedések forrásainak kötelezettségvállalását 
2016 negyedik negyedévére terveztük. 

Az ütemezést – a legkörültekintőbb tervezés ellenére is – számos tényező befolyásolhatja, amely 
végső soron a kötelezettségvállalások ütemezésének csúszását eredményezheti. Az RFP IH 
tájékoztatása alapján az ITP-k felülvizsgálata legelőször 2016 első negyedévében lehetséges. Az 
ütemezésben bekövetkező esetleges változásokat ekkor szükséges átvezetni.      
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17. táblázat: A TKR keretében rendelkezésre álló források tervezett ütemezése 

      
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Prioritás  Intékedések  
intézkedésre 

eső összeg  
1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 

5. Az energia-
hatékonyság, az 
intelligens 
energiahasználat és a 
megújuló energiák 
felhasználásának 
támogatása 

5.3 Fenntartható 
multimodális mobilitás 
elősegítése 

8,39        8,39                                  

 
Felhasználási módok 
szerinti bontás 

                       

 
Földrajzi célterület – Duna-
menti területek közlekedési 
fejlesztései 

5,03     5,03                  

 
Minden megyén belüli 
jogosult számára 
pályázható   

3,36     3,36                  

6. Települési 
környezet- és 
közszolgáltatás-
fejlesztés 

6.1 Kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése 

2,02        2,02                                    

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 
hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja 

11,45              11,45                             

      
21,86 
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6. MELLÉKLETEK

1. melléklet – Forrásallokációs Excel tábla

Az alábbiakban az Excel file legfontosabb táblázatait másoltuk ki  

2. melléklet – Az ITP Partnerségi rendezvények emlékeztetői és a jelenéti ívei



1. melléklet - Forrásallokációs Excel táblák



 

 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. 
            

Területi szereplő  neve:  Budapest Főváros              

ITP megnevezése:  
Budapest Főváros Integrált Területi 

Programja              

Budaoest forráskerete  
(Mrd Ft): 

21,9 
              

    

keretösszeg 
belső 

megoszlása 
 belső arány  

választott 
belső arány  

keretösszeg 
választott 

belső 
megoszlása  

  

  

magyarázat  

5. Az energiahatékonyság, az 
intelligens energiahasználat és 
a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása 

5.3 Fenntartható 
multimodális 
mobilitás 
elősegítése 

8,2 37,44% 38,31% 8,390   
5.3 Fenntartható 
multimodális mobilitás 
elősegítése 

Az igényfelmérések alapján a 
kedvezményezettek 8,4 Mrd Ft-os 
keretösszeget is le tudnak kötni. A fővárosi 
keret ezért megemelésre kerül Érd MJV 
kerékpáros közlekedési keretével (~200 M Ft), 
a Főváros számára számított óvoda-bölcsőde 
fejlesztés keret azonos nagyságú részéért 
cserébe. 

6. Települési környezet- és 
közszolgáltatás-fejlesztés 

6.1 Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának 
növelése 

2,5 11,42% 9,21% 2,017   
6.1 Kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése 

Érd MJV számára közel 500 M forintos 
keretösszeg került átadásra, az Érd számára 
számított szociális városrehabilitációs és 
közlekedési keretért cserébe. 

  

6.2 A leromlott 
településrészeke
n élő hátrányos 
helyzetű lakosság 
életkörülményein
ek javítása, 
társadalmi és 
fizikai 
rehabilitációja 

11,2 51,14% 52,31% 11,455   

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 
hátrányos helyzetű 
lakosság 
életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja 

A fővárosi keret megemelésre került Érd MJV 
szociális városrehabilitációs keretével (300 M 
Ft). 

  Ellenőrzés  21,9 100,00% 99,83% 21,86168399       
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adott belső 
forrás arány  

választott belső 
forrásarány  

5.3 Fenntartható multimodális 
mobilitás elősegítése 37,44% 38,31% 

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának 
növelése 11,42% 9,21% 

6.2 A leromlott 
településrészeken élő 
hátrányos helyzetű lakosság 
életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai 
rehabilitációja 51,14% 52,31% 

      

      

      

      

      

      
 
  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

adott belső forrás arány  

választott belső forrásarány  
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FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2. 
      

        

Területi szereplő  neve:  Budapest Főváros               

ITP megnevezése:  
Budapest Főváros Integrált Területi 

Programja       
        

Budapest forráskerete (Mrd Ft): 21,9               

  

  

5.3 
Fenntartható 
multimodális 

mobilitás 
elősegítése 

6.1 
Kisgyermeket 
nevelő szülők 

munkavállalási 
aktivitásának 

növelése 

6.2 A leromlott 
településrészeken 

élő hátrányos 
helyzetű lakosság 

életkörülményeinek 
javítása, társadalmi 

és fizikai 
rehabilitációja 

  

  

  

5.3 
Fenntarthat

ó 
multimodális 

mobilitás 
elősegítése 

6.1 
Kisgyermeket 
nevelő szülők 

munkavállalási 
aktivitásának 

növelése 

6.2 A leromlott 
településrészek

en élő 
hátrányos 
helyzetű 
lakosság 

életkörülménye
inek javítása, 
társadalmi és 

fizikai 
rehabilitációja 

Ellenőrzés  

Forráskeret 
felhasználási 

módok  

Földrajzi 
célterület  

60% 0% 0% 
  

Forráskeret 
felhasználási 

módok  

Földrajzi 
célterület  

5,03 0,00 0,00 5,03 

Fejlesztési cél  0% 0% 0% 
  

Fejlesztési cél  0,00 0,00 0,00 0,00 

Kedvezmény-
ezetti csoport 

0% 0% 0% 
  

Kedvezmény-
ezetti csoport 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Minden 
megyén belüli 

jogosult 
számára 

pályázható   

40% 100% 100% 

  

Minden 
megyén belüli 

jogosult 
számára 

pályázható   

3,36 2,02 11,45 16,83 

 
Ellenőrzés  100,00% 100,00% 100,00%   Ellenőrzés:    8,39 2,02 11,45 21,86 
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Neve Mértékegysége Célértéke (2018)

A területi szerelő 

által vállalt 

célérték - ITP 

(2018)

Célértéke (2023)

VEKOP 

forráskeret  

intézkedésenkén

t  

Budapest 

keretösszege 

intézkedé-

senként   

Budapest aránya a  

TOP szintű 

intézkedésre eső 

teljes 

keretösszegből   

Budapest  

intézkedésekre  

eső választott   

forráskerete 

Arány Budapest   

intézkedésenkén

ti választott  

forráskeretei 

alapján 

VEKOP forrás-

arányos 

indkátorértékek 

Budapest 

választott 

intézkedésenként

i forráskeretei 

alapján számított 

indikátorértékei

Budapest 

indikátorvállalás

a 

Eltérések magyarázata

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 
településrészek száma db 8 10,2 8,2 80,39% 8,4 82,25% 6 7 7

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 65 80,39% 82,25% 52 53 53

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 
települések vagy településrészek száma db 15 80,39% 82,25% 12 12 12

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 
száma

db 15 80,39% 82,25% 12 12 12

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 200 52              1 000    7,9 2,5 31,65% 2,0 25,54% 316 255 255

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 400 103              2 000    31,65% 25,54% 633 511 511

Az ITP 2.1-es változatában szereplő 

indikátorértékek a 1472/2015. (VII. 15.) Korm. 

határozat alapján módosításra kerültek. 

Megjegyzendő azonban, hogy az 

igényfelmérés nem támasztja alá a magasabb 

indikátorvállalást (5 projekt-gazda jelezte 

bölcsődei férőhelybővítési igényét). Budapest 

a bölcsődei férőhely-bővítés vonatkozásában 

az időszak végéig összesen 150 db-ot, 2018-ig 

30 db-ot tart reálisan teljesíthetőnek.

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db              1 200    31,65% 25,54% 380 306 306

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db                300    31,65% 25,54% 95 77 77

Városfejlesztés: integrált városfejlesztési 
stratégiákba bevont területek lakossága személyek          860 000    13,4 11,2 83,58% 11,5 85,48% 718806 735162 735162

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m² 21 440 18 328          107 200    83,58% 85,48% 89600 91639 91639

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek

m² 910 83,58% 85,48% 761 778 778

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 400 83,58% 85,48% 334 342 342

Szociális célú településrehabilitációval érintett 
akcióterületen élő lakosság száma

fő            77 500    83,58% 85,48% 64776 66250 66250

Szegregátumok integrálását szolgáló 
programok száma

db 10 83,58% 85,48% 8 9 9

31,5 21,9 21,86168399

2. A leromlott 
településrészeken élő 

alacsony státuszú 
lakosság 

életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és 
fizikai rehabilitációja

3. Fenntartható 
közlekedésfejlesztés

1. Bölcsődék és családi 
napközik, valamint 

óvodák infrastrukturális 
fejlesztései

5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

VEKOP

Prioritás/Intézkedés

Kimeneti indikátor

6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés
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Területi szereplő  neve: 

ITP megnevezése: 

Budapest forráskerete 

(Mrd Ft):
21,9

Budapest Főváros 

Budapest Főváros Integrált Területi Programja 

Minden adat automatikusan 

megjelenik az 1. 

munkalapról 

Prioritás intézkedésre eső összeg 
1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

5. Az energiahatékonyság, az 

intelligens energiahasználat 

és a megújuló energiák 

felhasználásának támogatása

8,39 8,39        

2,02 2,02        

11,45 11,45      

21,86

6. Települési környezet- és 

közszolgáltatás-fejlesztés

Intékedések 

2015 2016

5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése

6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos 

helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja

1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé 1 fé 2.fé

2022 20232017 2018 2019 2020 2021
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2. melléklet - Az ITP Partnerségi rendezvények emlékeztetői és jelenléti ívei



 

 

 

KERÜLETI FÓRUMOK - összefoglaló 

(2014.09.24. – 2014. 09.25.) 

Helyszín: Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal 

1. Belső kerületi egyeztető fórum – 2014.09.24. (10 óra) 

A megbeszélésen felmerült fontosabb kérdések: 

1.1 A jogszabályi meghatározottság alapján korábban részprogramnak nevezett dokumentumot 

átnevezték Integrált Területi Programmá (ITP), ami egy új tervi „műfaj”. 

1.2 Az ITP az országos operatív programokhoz köthető, elsősorban a Versenyképes 

Közép-Magyarországi Operatív Programhoz. Készül egy ágazati programokhoz 

köthető ITP is. 

1.3 Tartalmilag az ITP a VEKOP-ból, illetve az IKOP, KEHOP forrásaiból finanszírozható projekteket 

foglalja projektcsomagokba. A 2014-2020-as uniós programozási időszak fejlesztései 

vonatkozásában a legfontosabb dokumentumnak az ITP tekinthető. 

1.4 A fővárosi projektcsomagok kialakítása megtörtént, amik a VEKOP 4.0-hoz kell, 

hogy illeszkedjenek, a másik irányt pedig a meglévő TFP-k szabták meg: 

 Közlekedésfejlesztés; 

 Barnamezős fejlesztések; (TFP) 

 Szociális városrehabilitáció; (TFP) 

 Vállalkozásfejlesztés; 

 Dunához kapcsolódó fejlesztések; (TFP) 

 Energetikai fejlesztések. 

1.5 A 15%-os átjárhatósági keret terhére egy másik célterületi fejlesztés is 

megfinanszírozható, olyan hálózatos projekteknél, ahol nem maradhat ki a Közép-

magyarországi régió. A fenti lehetőség kapcsán elképzelhető, hogy például 

GINOP-os forrás is felhasználható a régióban, de erre rendszerszerűen nem 

érdemes építeni. 

1.6 TFP és ITP projektlista kapcsolódása azért nem teljes, mert az ITP esetében az 

EU-s intézkedésekhez és prioritásokhoz kell illeszteni a projekteket. A TFP három 

tématerületéből a szociális városrehabilitáció az, ami egyértelműen illeszkedik a 

VEKOP-hoz. TFP-k a Főváros addig elfogadott dokumentumai és a kerületek 

szándékai szerint alakultak. 

1.7 A kerület olyan projektet tegyen a listára, ami jól előkészített, legyen 2015-ben 

indítható is közötte. 
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1.8 A szociális városrehabilitációs TFP nem tartalmazott projekteket, hanem beavatkozások 

voltak az eredményei. Jelen pillanatban zajlik a kerületi adat¬gyűjtés, és készül egy szociális 

városrehabilitációs kézikönyv, ezt követően lehet majd projektekről beszélni. 

1.9 A jelenleg felülvizsgálat alatt álló IVS-ek még nem vehetők figyelembe a kerületi 

projektjavaslatok beküldése során, de az IVS-ek elfogadását követően, meg kell 

teremteni a kerületi IVS-ek és a fővárosi ITP közötti összhangot. 

1.10A tervezés jelen fázisában előfordulhat, hogy a végleges projektgazdák még nem 

nevezhetők meg (a projektgazda később változhat), de a projektet finanszírozó 

Operatív Programot már meg kell határozni az ITP-ben. 

2. Budai kerületek egyeztető fórum – 2014.09.24. (14 óra)

A megbeszélésen felmerült kérdések: 

2.1 A régió fejlettsége ellenére a helyi önkormányzatok is kedvezőtlen gazdálkodási helyzetben 

vannak, a helyi épületállomány rossz állapotú, Brüsszel nem nyitott a régiónkra érvényes 

finanszírozási célterületek felülvizsgálatára. Az Európai Bizottság a fejlett régiókban a 

gazdaságfejlesztést, kutatásfejlesztést, innovációt támogatja, a többi beruházási cél háttérbe 

szorul. 

2.2 Jelenleg úgy látjuk, hogy a TKR rendszerben nem lesz külön pályázat az előkészítésre és a 

megvalósításra, hanem egy támogatási szerződés keretében lehet elvégezni mind két 

feladatot. 

2.3 A Főváros célja az, hogy a városrehabilitációs forrás közvetett támogatás (azaz a Global 

Grant) formájában jelenjen meg a VEKOP-ban, aminél nem egyedi projektek kerülnek 

kiválasztásra, hanem 1 keretösszeg kerül átadásra, amit a TFP-k logikája alapján töltünk fel 

projektekkel. 

2.4 A fővárosi ITP keretre vonatkozó projektgyűjtés csatornája a Fővárosi Önkormányzat, a régiós 

egyéb települések esetében a Pest Megyei Önkormányzat. 

2.5 Az igényfelmérés során minden – akár közvetetten – illeszkedő projektet fel lehet tölteni, 

azonban azok nem lehet figyelembe venni, amelyek végképp nem illeszkednek a VEKOP 

ismert intézkedéseihez.  

2.6 A támogatás-intenzitásokat érintően még nincs egyértelmű állásfoglalás az önkormányzati 

kedvezményezettek vonatkozásában, de akár az is előfordulhat, hogy nem lesz önrész-igény. 

2.7 A fővárosi kerületek nem csak az ITP-hez tartozó intézkedésekre pályázhatnak, a VEKOP 

tartalmaz majd olyan egyéb intézkedéseket is, amelyekre kerületi önkormányzatok számára 

is elérhetőek lesznek. 
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2.8 Az indikátorok szerepe és hangsúlya megerősödött az elmúlt tervezési ciklushoz képest. Az 

ITP-ben projektcsomag szinten kerülnek megadásra az indikátor célértékek, melyeknek 

minimum a támogatási forrásarányában számolt értéket el kell érnie. 

2.9 A releváns tárca nélküli miniszteri rendelet leírja, hogy milyen épületekre vonatkozik az 

energetikai felújítás, de ebből a körből kiveszi a műemléki épületeket. 

2.10KKV-ket Pest megyében lehet támogatni, Budapesten viszont nem mivel nagyon alacsony 

lenne a támogatás-intenzitás, csak abban az esetben ha a vállalkozás K+I projektet valósít 

meg. 

3. Pesti kerületek egyeztető fórum – 2014.09.25. (14 óra)

A megbeszélésen felmerült kérdések: 

3.1 Az NGM által meghatározott indikátorok minimum, forrásarányos értéket mutatnak. 

3.2 A kerületi komplex projekteket jelen fázisban célszerű a finanszírozó OP szerint megbontani 

és a megfelelő ITP-ben szerepeltetni. Így a legkisebb a kockázata annak, hogy az OP-hoz való 

illeszkedés hiányában a projekt lehúzásra kerül. 

3.3 Az országos költségvetésben van egy sor, ahol területi fejlesztési támogatások szerepelnek 

(közút, csatorna stb.), és jelenleg nincs ilyen forrás a költségvetésben. Ha megjelennek a 

projektlistákban a tisztán hazai forrásból finanszírozható projektek is, akkor az érv lehet arra, 

hogy az adott sor ne maradjon üres. 

3.4 Várhatóan a pályázatok esetében meghatározásra kerülnek majd minimum-maximum 

értékhatárok, jelenleg ezek még nem ismertek. 

3.5 A rendelkezésre álló információk alapján az intézkedések tartalma 2014. október 31-re 

megismerhető lesz. 

3.6 Az ITP tervezési üteme szerencsés abból a szempontból, hogy a projektlistákon megjelenő 

költségbecslések figyelembe vehetők lesznek majd a Minisztérium részéről az értékhatárok 

kialakításánál. 

3.7 Jelenlegi információink szerint támogatást csak meg nem kezdett projekt kaphat. 

3.8 A VEKOP 3.0-ás tartalma szerint aluljáró fejlesztés nem támogatható a közlekedésfejlesztési 

beavatkozásként, de az eszközváltáshoz kapcsolódóan egy projekt részeként elképzelhető a 

költségfinanszírozás. 

3.9 A VEKOP jelenlegi tartalma alapján sport-cél önállóan nem támogatható. Szociális város-

rehabilitációs program keretében elképzelhető a támogatása. 

3.10Ismereteink szerint, kedvezményezett nem csak önkormányzat, hanem önkormányzathoz 

tartozó önálló gazdálkodású költségvetési szerv is lehet. 

Budapest, 2014. október 
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KERÜLETI FÓRUMOK - összefoglaló 

(2015.03.30. – 2015. 03.31.) 

Helyszín: Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal 

A nyitva maradt kérdéseket, amelyben az Irányító Hatóság segítségét kérjük, dőlt betűvel 

emeltük ki. 

4. Belső kerületi egyeztető fórum – 2015. 03.30. (14 óra)

A megbeszélésen felmerült fontosabb kérdések: 

1.1 Az eddig ismert dokumentumok alapján az önkormányzatok esetében 100%-os támogatás-

intenzitás várható. 

1.2 A kerületek javasolták, hogy 30 napnál hosszabb idő álljon rendelkezésre a pályázatok 

beadására, mivel egy tervezett június végi felhívás megjelentetés esetén a beadás a 

Képviselőtestületi ülésezési szünet idejére esik. A beadási határidőt legalább augusztus 30-ig 

érdemes lenne meghosszabbítani. 

1.3  A kerületek az alábbi témában kérték az irányító hatóság segítségét: A belső kerületek az 

óvodai férőhelybővítésnél elvárt szabvány szerinti feltételeket nem vagy csak nagy 

nehézségek árán tudják teljesíteni (pl. nem tudnak új játszótéri területet létesíteni elvárások a 

meglévő sűrű beépítettség miatt).  

1.4 A közlekedési projektek közül, a kerékpárúthoz kapcsolódóakat a VEKOP támogatja, a többi 

esetében az IKOP (főleg közösségi közlekedés). Közúti fejlesztések várhatóan nem lesznek 

finanszírozhatók. 

1.5 Kérdésként felmerült az ivóvíz/szennyvizes projektek esetében, mennyi beruházást lehet majd 

aktiválni egy helyrajzi számon, amelyben várjuk az IH állásfoglalását. 

1.6 Barnamezős projektek támogathatósága szempontjából a KEHOP a releváns, amely 

tartalmazza az Országos Környezeti Kármentesítési Programhoz kapcsolódó feladatokat, 

azonban az nem világos, hogy ez milyen projekteket tartalmaz, illetve milyen eljárásrend 

alapján kerülnek nevesítésre a projektjei. 

1.7 Szerencsés lenne megismerni az ágazati operatív programok tervezett projektjeit és 

ütemezését (éves keret), a kerületi IVS-ek elkészítése, és a saját feladataik ütemezése 

érdekében.  

1.8 Egyes kerületek KSH-s adatok alapján elkészített szegregátum-lehatárolásai nem teljesen 

pontosak, ezeket a kerületek egyeztetik a Fővárosi Önkormányzattal, amelynek eredményét a 

Városépítési Főosztály visszacsatolja az Irányító Hatóság számára. 
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1.9 A pályázatként benyújtani tervezett projektek ITS illeszkedésének bemutatása esetében 

elegendő lesz, ha készülő ITS-hez való illeszkedést bemutatja.  

 
5. Budai kerületek egyeztető fórum – 2015. 03.31. (10 óra) 

A megbeszélésen felmerült kérdések: 

5.1 A kedvezményezettek által teendő indikátorvállalások módszertanát szeretnék megismerni a 

kerületek. A Pro Régió Ügynökség megerősítette, hogy ez legkésőbb a felhívások részeként 

megismerhető lesz. 

5.2 A turisztikai témában az önkormányzatok is megjelennek a VEKOP-ban a lehetséges 

kedvezményezettek között. 

5.3 Az önkormányzati épületenergetika beruházások finanszírozása átkerült a VEKOP 2014. őszi 

módosítása során a KEHOP-ba.  

5.4 Határidő hosszabbítás kérdését szintén kiemelték, mivel egy esetleges 2015. júliusi beadási 

határidő a szabadságolások idejére esik. 

5.5 A projektlisták, így a TFP-s projektlisták sem tudnak az ITP 2.0-ban megjelenni, a tervezési 

folyamat és az egyeztetések során jelentenek hátteret, a helyi igények alátámasztása során. 

5.6 A kerületek jelezték, hogy szívesen megismernék a tervezett kiírásokat (pályázati felhívások 

tervezete), hogy a fel tudjanak készülni. 

5.7 Megerősítésre került, hogy a kerületek a területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend 

esetében is az Irányító Hatósághoz fogják beadni a pályázatot, nem a Fővárosi 

Önkormányzathoz. Az utóbbi az Integrált Területi Program, mint háttérdokumentum 

elkészítéséért felelős. 

 

6. Pesti kerületek egyeztető fórum – 2015.03.31. (14 óra) 

A megbeszélésen felmerült kérdések: 

6.1 A VEKOP-ban szereplő egészségügyi alapellátás intézkedés (7-es prior.) nem finanszíroz 

építési beruházásokat (orvosi rendelő), és eszközbeszerzést; ESZA-típusú fejlesztések 

megvalósítására alkalmas. 

6.2 Van olyan kerület, ahol egyes településrészeken óvodai férőhely többlet van, így nem 

valószínű, hogy férőhely-bővítésre fognak pályázni. 

6.3 A VEKOP Üzleti infrastruktúra intézkedése csak Pest megyére vonatkozik. Ipari terület 

csatornázása tematikájában KEHOP-hoz kapcsolódhat, azonban ott a legfontosabb mutató a 

szolgáltatással érintett lakosság. 
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6.4 A Városépítési Főosztály kétoldalú egyeztetéseket kezdeményezett minden kerülettel 

szociális városrehabilitációs témában, mivel a lehatárolásokat illetően fogalmazódtak meg 

kritikák. 

6.5 Az ún. tükörprogramok tartalmát is szívesen megismernék a kerületek, a TKR eljárásrenddel 

érintett intézkedéseken túlmenően. 

6.6 Természetvédelem országos szinten kezelt intézkedés lesz, egyelőre nincs információ, hogy a 

kerületeknek is lesz-e lehetőségük pályázni. 

6.7 Sportlétesítmény uniós forrásból nem lesz támogatható, kerékpárutak létesítése viszont igen. 

6.8 A Fővárosi Önkormányzat Városépítési Főosztálya felajánlotta a kerületi koordinációt a 

kerékpárutak vonatkozásában. 

6.9 A KEHOP energetikai és távhő intézkedések pontos tartalmát szeretnék megismerni a 

kerületek, annak érdekében, hogy eldönthető legyen például, hogy új geotermikus 

betáplálású távhő rendszer támogatható-e. 

6.10A pályázati felhívások szakmai kritériumainak tervezésében a területi szereplők legfeljebb 

véleményezőként vesznek részt, a TKR-rel érintett 3 VEKOP intézkedése esetében. A többi 

intézkedés tartalmának kialakítása VEKOP kompetencia. 

6.11Amennyiben egy kerületnek nincs friss ITS-e, valószínűleg elegendő lesz, ha rendelkezik egy 

felülvizsgált korábbi IVS-sel, de ez a megjelenő felhívások alapján fog kiderülni. 

6.12Az Intermodális csomópont fejlesztése VEKOP-ból várhatóan nem lesz finanszírozható. 

 

Budapest, 2015. április 9. 
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