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TOP HATÁSKÖRE, JELLEGZETESSÉGEI, TERÜLETI 

FUNKCIÓJA 
Célterület/támogatások jellege: 

•    EU besorolás szerinti „konvergencia régiók”: Budapest és Pest megye területének kivételével a 

többi 18 megye és 22 megyei jogú város decentralizált területi programcsomagja, azaz Integrált 

területi programja (ITP) Területi Kiválasztási Rendszer alapján indikatív tervezési forráskeretekkel 

Kedvezményezettek/fejlesztések jellege: 

• Elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, nincs közvetlenül  KKV 

fejlesztés 

•  Az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő, város- és településfejlesztési akcióit 

támogatja 

 

Kiemelt fejlesztési célterületek 

• Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés 

• Élhető és az üzleti élet számára vonzó települési környezet 

• Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása 

Területi különbségek kezelése: 

• Országos és megyén belüli területi különbségek csökkentése 

• Vidéki térségek fejlesztéséhez, város-vidék kapcsolatok erősítése 

• Társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztése 

 

EU új területfejlesztési eszközének alkalmazása: 

• Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) 
 



TOP INDIKATÍV FORRÁSAI PRIORITÁSONKÉNT 

PRIORITÁSTENGELYEK Alap 
OP-n belüli 

arány (%) 
Indikatív forráskeret (nemzeti 

társfinanszírozással)Mrd Ft 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére 
ERFA 24,2 298,5 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés ERFA 12,0 147,8 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 

kiemelten a városi területeken 
ERFA 16,3 201,0 

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés erősítése 
ERFA 5,0 61,8 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 
ESZA 7,3 89,7 

6. Fenntartható  városfejlesztés a megyei jogú városokban 
ERFA, 

ESZA 
31,4 387,0 

7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

(CLLD)  
ERFA, 

ESZA 
3,7 45,6 

Összesen   100 1 231,4 



1. 1 INTÉZKEDÉS:  HELYI GAZDASÁGI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Célja:  

• A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 

• Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése – önkormányzati üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése, beleértve a helyi gazdaságszervezési tevékenységeket, 

helyi termékekhez kapcsolódó kisléptékű logisztikai infrastruktúrát 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 
Kimeneti indikátor neve 

Mértékegység
e 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

1.A   8,29 Mrd Ft 

Támogatásban részesülő vállalkozások 
száma 

db 594,07 

Vissza nem térítendő támogatásban 
részesülő vállalkozások száma 

db 13,71 

A nem pénzügyi támogatásban 
részesülő vállalkozások száma 

db 580,36 

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe 

ha 99,60 

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 36,56 



1.2 INTÉZKEDÉS: TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL 

FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS 

Célja:  

• A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál 

kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 

• Térségi és helyi jelentőségű turisztikai vonzerő-fejlesztések 

megvalósítása 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 
TOP megyei 

indikátorértékek IH 
ajánlás szerint (2023) 

1.B   5,17 Mrd Ft 

A természeti és a kulturális örökségnek, 
illetve látványosságnak minősülő 

támogatott helyszíneken tett 
látogatások várható számának 

növekedése 

látogatás/év 80959,69 



1.3 INTÉZKEDÉS:  ALACSONY SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGRA VALÓ 

ÁTTÉRÉS KIEMELTEN A VÁROSI TERÜLETEKEN 

Célja: 

• A munkahelyek elérhetőségének javítása, 

a munkavállalók mobilitásának segítése a 

közlekedési feltételek fejlesztésével 

• Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló 

közlekedésfejlesztés 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 
TOP megyei 

indikátorértékek IH 
ajánlás szerint (2023) 

1.C  3,71 Mrd Ft 
A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza 
km 24,67 



1.4 INTÉZKEDÉS: A FOGLALKOZTATÁS SEGÍTÉSE ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG 

JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL 

Célja:  

• A kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a 

gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 

• Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése 

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 

Kimeneti indikátor neve 
Mértékegység

e 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

1.D   4,47 Mrd Ft 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 

száma 
db 906,81 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma 
db 797,99 

Újonnan létrehozott, 3-6 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma 
db 145,09 

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 

száma 
db 1070,03 



2.1 INTÉZKEDÉS: GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ ÉS NÉPESSÉGMEGTARTÓ 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

Célja:  

• A vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó települési környezet 
kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása 

• Gazdaságélénkítő településfejlesztés, gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontból fenntartható városszerkezet és vonzó környezet kialakítása 

• Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

• Szemléletformáló akciók, képzések 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

2.A    10,72 Mrd Ft 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2 101199,61 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága 

személy 89955,21 

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények 
hossza 

m 40479,84 

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 1,38 

Városi területeken épített vagy renovált köz- 
vagy kereskedelmi épületek 

m2 12187,48 

Megújult vagy újonnan kialakított 
zöldfelület nagysága 

m2 106495,36 



3.1 INTÉZKEDÉS: FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 

Célja:  

• Nem kötöttpályás fejlesztések (pl. buszfordulók-és sávok, megállók) 

• P+R, B+R parkolók és csomópontok fejlesztése 

• Intelligens információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztések 

• Igényvezérelt személyszállítási szolgáltatási rendszer kialakítása 

• Kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása 

• Szemléletformálás (pl. nem motorizált közlekedési lehetőségek népszerűsítése) 
 

 
 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 

Kimeneti indikátor neve 
Mértékegység

e 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

3.A   5,46 Mrd Ft 

Kialakított kerékpárosbarát 
települések vagy településrészek 

száma 
db 1,52 

Közlekedésbiztonsági fejlesztést 
megvalósított települések száma 

db 5,80 

Kialakított új, forgalomcsillapított 
övezetek száma 

db 2,10 

Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 

km 49,77 



3.2 INTÉZKEDÉS: ÖNKORMÁNYZATOK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK ÉS A 

MEGÚJULÓ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ARÁNYÁNAK NÖVELÉSE 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 
TOP megyei 

indikátorértékek IH 
ajánlás szerint (2023) 

3.B   9,12 Mrd Ft 

A középületek éves primerenergia-
fogyasztásának csökkenése 

kWh/év 1826581,34 

A megújulóenergia-termelés további 
kapacitása 

MW 23,93 

Üvegházhatású gázok becsült éves 
csökkenése 

tonna CO2 
egyenérték 

27299,87 

Energiahatékonysági fejlesztések által elért 
primer energia felhasználás csökkenés 

PJ/év 0,05 

A megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiség 

PJ/év 0,23 

Célja:  

• Az önkormányzati intézmények , az önkormányzati tulajdonú épületek által 
felhasznált  energiamennyiség csökkentése, az energiahatékonyság növelése 

• A megújuló energia források részarányának növelése 

• Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése 

 

 



4.1 INTÉZKEDÉS: EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSE 

Célja:  

• Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése (pl. háziorvosi rendelő felújítás, 

eszközfejlesztés) 

• Akadálymentesítés, családbarát funkciók 

kialakítása 

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

4.1.  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  

TOP prioritás/egyedi célkitűzés Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 
TOP megyei indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

4.A    1,56 Mrd Ft 

Jobb egészségügyi 
szolgáltatásokban részesülő 

lakosság 
fő 26841,47 

Fejlesztéssel érintett 
egészségügyi alapellátást nyújtó 
szolgálatok (benne: háziorvos, 
házi gyermekorvos, fogorvosi, 

védőnői szolgálat és kapcsolódó 
ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma 

db 67,1 

Újonnan épített vagy felújított 
rendelők, tanácsadók száma 

db 44,76 



4.2 INTÉZKEDÉS: A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 

 

 

 

 

Célja:  

• Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának fejlesztése 

• Akadálymentesítés, családbarát funkciók 

kialakítása 

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

TOP prioritás/egyedi 
célkitűzés 

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 
TOP megyei indikátorértékek 

IH ajánlás szerint (2023) 

4.B 1,24 Mrd Ft 
A fejlesztés révén létrejövő, 

megújuló szociális 
alapszolgáltatások száma 

db 17,7 



4.3 INTÉZKEDÉS: LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA 

Célja:  

• Szociális városrehabilitáció: lakótelepek, leszakadó városrészek, külterületi 
telepek fizikai rendbetétele, fejlesztése városokban 

• lakhatási körülmények javítása városokban 
 

 

 

4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

4.B   1,68 Mrd Ft 

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken 

lakóegység 84,15 

Városi területeken épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi épületek 

m2 652,90 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek 

m2 10083,69 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága 

fő 113459,63 

Szociális célú városrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő lakosság 

száma 
fő 19369,39 



5.1 INTÉZKEDÉS: FOGLALKOZTATÁS-NÖVELÉST CÉLZÓ MEGYEI ÉS HELYI 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (PAKTUMOK) 

Célja:  

• Az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a 
megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú 
támogatások 

• Megyei és helyi szintű foglalkoztatási (helyi gazdaságfejlesztési) 
együttműködések (paktumok), ezek keretében a TOP-1-hez 
kapcsolódó ESZA tevékenységeket és KKV-k képzési és 
foglalkoztatási (átmeneti bértámogatás) támogatása, továbbá a 
gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási 
(átmeneti támogatás) és képzési támogatása 

 

 

 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 
5.1. Foglalkoztatás növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 

TOP megyei 
indikátorértékek IH ajánlás 

szerint (2023) 

5.A   4,81 Mrd Ft 
A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 
száma 

szám 3112,16 



5.2 INTÉZKEDÉS: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK 

5.3 INTÉZKEDÉS: HELYI KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 

Célja:  

• Az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások 

• Az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a szociális 

városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása 

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés  és társadalmi együttműködés 
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása  

TOP 
prioritás/egyedi célkitűzés 

 
Kimeneti indikátor neve Mértékegysége 

TOP megyei 
indikátorértékek IH 

ajánlás szerint (2023) 

5.B    0,63 Mrd Ft 
Szociális városrehabilitációs programmal 
elért hátrányos helyzetű lakosság száma 

fő 7747,75 

5.C    1,07 Mrd Ft 
A helyi társadalmi akciókba bevonás 
érdekében elért hátrányos helyzetű 

személyek száma   
fő 9648,42 



A TOP VÉGREHAJTÁSÁNAK MODELLJE  

A TOP megvalósítási modellje: 

•Integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és 
végrehajtás 

Megyei  ITP 

•TOP 1-5. prioritások szerinti (gazdaság- és településfejlesztési) tartalom, megye 
MJV-n kívüli területére.  Megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a 
végrehajtásban. 

Megyei jogú városi ITP 

•TOP 6. prioritástengely szerinti (városfejlesztési) tartalom, MJV területére. Megyei 
jogú városok önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, 
és közreműködnek a végrehajtásban. 

Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel 

Városi közösségi-kulturális tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel. Helyi 
fejlesztési stratégiák. Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD), – 20-
30 db város. 

Helyi Fejlesztési Stratégia  (HFS) alapján kiválasztott helyi akciócsoportok 
(HACS) tervezik és hajtják végre. 

 



KÖSZÖNÖM  

MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


