
Program megnevezése Konstrukció megnevezés Kód Támogatható tevékenységek Pályázók köre Támogatási összeg (Ft) Intenzitás Benyújtási határidő
Rendelkezésre álló 

forrás ( millió Ft)

ÉMOP-5.1.3-11 570

ÉAOP-3.1.3/A-11 3 000

DAOP-3.1.2/A-11 90% 2 000

DDOP-5.1.1-11 1 500

KDOP-4.2.2-11 1 000

NYDOP-4.3.1/B-11 500

Dél-Alföld: DAOP-3.1.1/A 5 000

Dél-Dunántúl: DDOP-5.1.3/A 8 920
Észak-Alföld: ÉAOP-3.1.1 13 784

Észak-Magyarország: ÉMOP-5.1.1/A 11 152
Észak-Magyarország: ÉMOP-5.1.1/C 3 000
Közép-Dunántúl: KDOP-4.2.1/A 10 250

Nyugat-Dunántúl: NYDOP-4.3.1/A min.50 millió-max.2800 millió 2 800

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP 3.2.1

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése céljából 

eszközbeszerzésre, infrastrukturális

és ingatlan-beruházásra, illetve információs technológia-

fejlesztésre

Gazdasági társaságok, 

szövetkezetek. Nem 

támogatható e pályázaton 

belül a Közép-magyarországi 

régió

területén megvalósuló 

fejlesztés.

min.25 millió-max.750 millió 50% 2011. márc.1.-től 9 000

Az ország és a régióközpontok nemzetközi

közúti elérhetőségének javítása – Előkészítés
KÖZOP-1.4.0-09-11

Tervek,

megvalósíthatósági tanulmányok készítése, az építési 

terület megszerzése, régészeti vizsgálata, 

lőszermentesítése

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.
n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 45 212

Az ország és a régióközpontok nemzetközi

vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása – Előkészítés
KÖZOP-2.4.0-09-12

Tervek,

megvalósíthatósági tanulmányok készítése, az építési 

terület megszerzése, régészeti vizsgálata, 

lőszermentesítése

NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., 

állami költségvetési szerv, 

önkormányzatok, 

önkormányzatok társulásai,

többségi önkormányzati 

befolyás alatt álló közösségi 

közlekedési szolgáltatást 

nyújtó társaságok,

közlekedési szövetségek, 

100%-os állami tulajdonú 

társaságok.

n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 61 982

Térségi elérhetőség javítása – Előkészítés KÖZOP-3.4.0-09-11

Pest megyén kívül található projektek előkészítő 

munkálataihoz, melybe

beletartozik többek között a tervek, megvalósíthatósági 

tanulmányok készítése, az építési terület megszerzése,

régészeti vizsgálata, lőszermentesítése.

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.
n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 45 833

Közlekedési módok összekap csolása,

gazdasági központok intermodalitásának és 

közlekedési

infrastruktúrájának fejlesztése – Előkészítés

KÖZOP-4.4.0-09-11

Közlekedésfejlesztési projektek előkészítésére, 

megvalósíthatósági

tanulmányok készítésére, tervezésre és 

engedélyeztetésre, kiviteli terv elkészítésére, építés 

előkészítésére,

területszerzésre, régészetre és lőszermentesítésre.

NIF Zrt., MÁV Zrt,. állami 

költségvetési szerv, helyi 

önkormányzatok, 

önkormányzatok társulásai,

100%-os állami tulajdonú 

társaság.

n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 2 604

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

– Előkészítés
KÖZOP-5.4.0-09-12

Közösségi közlekedés fejlesztésének előkészítő 

munkálataihoz, melybe

beletartozik többek között a tervek, hatástanulmányok 

elkészítése, az építési terület megszerzése, régészeti

vizsgálata, lőszermentesítése, illetve az építés 

előkészítése, vagy a kommunikációs tevékenység.

NIF Zrt., MÁV Zrt,. GySEV Zrt., 

állami költségvetési szerv, 

önkormányzatok, 

önkormányzatok társulásai,

többségi önkormányzati 

befolyás alatt álló közösségi 

közlekedési szolgáltatást 

nyújtó társaságok,

közlekedési szövetségek, 

100%-os állami tulajdonú 

társaságok.

n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 58 961

Az ország és a régióközpontok nemzetköziközúti 

elérhetőségének javítása
KÖZOP-1.5.0-09-11

A kivitelezési munkálatokra, projektmenedzsment 

biztosítására

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt
n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 38 983

Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti

és vízi úti elérhetőségének javítása
KÖZOP-2.5.0-09-11

kivitelezésére, projektmenedzsment biztosítására, 

eszközbeszerzésekre, Intelligens

Közlekedési Rendszerek és az utas-tájékoztatás 

modernizációjára

GySEV Zrt., MÁV Zrt., NIF Zrt n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 116 439

Térségi elérhetőség javítása KÖZOP-3.5.0-09-11

Pályázat keretében támogatható tevékenységek a jelen 

prioritás céljait megvalósító, Pest megyén kívül

található projektek megvalósítása: kivitelezés, 

projektmenedzsment

Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt
n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 126 575

Közlekedési módok összekap csolása, gazdasági

központok intermodalitásának és közlekedési

infrastruktúrájának fejlesztése- Kivitelezés

KÖZOP-4.5.0-09-11

Megalapozó tevékenységekre, megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészítésére, tervezésre

és engedélyeztetési eljárás lebonyolítására, kiviteli terv 

elkészítésére, területszerzésre, építés előkészítésére,

kivitelezésére, régészeti vizsgálatok elvégzésére és 

lőszermentesítésre.

NIF Zrt.; 100%-os állami 

tulajdonú társaságok; állami 

költségvetési szervek, helyi 

önkormányzatok.

n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 3 000

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

– Kivitelezés
KÖZOP-5.5.0-09-11

A városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésén 

belül projektek kivitelezésére: metró

infrastruktúra-fejlesztés, városi kötöttpályás 

infrastruktúra-fejlesztés, elővárosi vasúti 

infrastruktúrafejlesztés,

valamint projektmenedzsment, közlekedési eszközök 

modernizációjára, beszerzésére.

Önkormányzatok, többségi 

önkormányzati befolyás alatt 

álló közlekedési vállalatok, 

önkormányzat és

közlekedési vállalatának 

konzorciumai, NIF Zrt., MÁV 

Zrt.

n.a. 100% 2011.jan. 17.-től 63 145

Magyar Közút NZrt., Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő NZrt., 

Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs

Központ.

100%

Közlekedésfejlesztési Program

Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása 2011. márc.1.-től

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

85-90%
Kerékpáros kultúra kialakítását támogató kampányok 

megvalósítására, a meglévő kerékpárforgalmi 

létesítmények korsze-

rűsítésére, csomópontok kerékpáros közlekedés céljára 

történő átalakítására, kerékpártámaszok, 

kerékpárparkolók, és B+R kerékpártárolók építésére, 

 Települési önkormányzatok, 

önkormányzati társulások, 

központi költségvetési 

szervek.

min.50 millió-max.300 millió

85-90%

2011. márc.1.-től

min.50 millió-max.3000 millió

4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és 

alépítményeinek felújítására, útburkolatának

szélesítésére, korszerűsítésére, amelybe beleértendő az 

útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott

és zárt csapadékvízelvezető-rendszer szükséges mértékben történő 

helyreállítása, korszerűsítése, támfal

építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas 

infrastruktúra helyreállítása, kapcsolódó

infrastrukturális elemek korszerűsítése, valamint a pályázati támogatás 

segítségével az útberuházáshoz


