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KEHOP PRIORITÁSAI, KERETEI

A 
klímaváltozás

hatásaihoz
való

alkalmazkodás
(1.)
28%

Települési
vízellátás, 
szennyvíz-

elvezetés és
–tisztítás, 
szennyvíz-

kezelés
fejlesztése

(2.)
33%

Hulladék-
gazdálkodás-

sal és
kármentesítés

-sel
kapcsolatos
fejlesztések

(3.)
11%

Természet-
védelmi és 

élővilág-
védelmi 

fejlesztések 
(4.)
3%

Energia-
hatékonyság

növelése, 
megújuló
energia-
források

alkalmazása
(5.)
26%

KEHOP keret: 1 161 Mrd

1. Elkülönített hulladékgyűjtés 
fejlesztése

7,06

2. Települési hulladékkezelő 
létesítmények hálózatának 
rendszerszerű fejlesztése

103,54

3. Szennyezett területek 
kármentesítése

25,9

Összesen: 136,5



KEHOP 3. PRIORITÁS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FEJLESZTÉSEK

1. INTÉZKEDÉS - Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek 

fejlesztése

Cél: A már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, 

hatékonyságának növelése, valamint az eddig elkülönített gyűjtéssel nem 

lefedett hazai területek elérése.

2. INTÉZKEDÉS - Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában

Cél: A települési hulladékkezelési rendszerek komplex és 

költséghatékony fejlesztése, a jelenleg hiányzó hulladékgyűjtési és 

hulladékkezelési kapacitások kiépítése.



KEHOP 3. PRIORITÁS FELHÍVÁSAI

KEHOP-
3.1.3.

Szemléletformálás a 
hulladékképződés 

megelőzésére

Felhívás
keretösszege 

(Mrd Ft)
1,00

Megjelenés 
dátuma

2017. június 16.

Támogatási 
kérelem

benyújtási 
határideje

2017.07.19-2019.01.30.

KEHOP-
3.1.1.

A települési 
hulladékgyűjtési, 

szállítási és előkezelő 
rendszerek
fejlesztése

Felhívás
keretösszege 

(Mrd Ft)
1,06

Megjelenés 
dátuma

2017. március 30.

Támogatási 
kérelem

benyújtási 
határideje

2017.05.15 – 2019.05.15.

KEHOP-
3.1.2.

A biológiailag lebomló
hulladék eltérítése a 
hulladéklerakóktól

Felhívás
keretösszege 

(Mrd Ft)
5,00

Megjelenés 
dátuma

2017. március 30.

Támogatási 
kérelem

benyújtási 
határideje

2017.05.15 – 2019.05.15.



KEHOP 3. PRIORITÁS FELHÍVÁSAI

KEHOP-
3.2.1.

Az előkezelés, a 
hasznosítás és az 
ártalmatlanítás 
alrendszereinek

fejlesztése a települési 
hulladék vonatkozásában

Felhívás
keretösszege 

(Mrd Ft)
94,36

Megjelenés 
dátuma

2015. október 01.

Támogatási 
kérelem

benyújtási 
határideje

2015.10.30 – 2017.10.30.

KEHOP-
3.2.2.

Települési 
hulladékkezelő 
létesítmények 
hálózatának 

rendszerszerű fejlesztése 
– szakaszolt projektek

Felhívás
keretösszege 

(Mrd Ft)
9,18

Megjelenés 
dátuma

2015. július 28.

Támogatási 
kérelem

benyújtási 
határideje

2015.07.31-2017.07.31.
(LEZÁRULT!)



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. Rendelet alapján támogatási kérelmet csak

• az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság

• az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá a települési önkormányzatok

és/vagy települési önkormányzatok jogi személyiségű társulásának

és/vagy többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok

konzorciuma

nyújthat be.

Kivétel:

A KEHOP-3.1.3 felhívás esetében a nevesített kedvezményezett: NHKV Nemzeti

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

Szakaszolt projektek (KEHOP-3.2.2) esetében:

• települési önkormányzat önállóan

• települési önkormányzatok társulása



KIEMELT ELJÁRÁSRENDŰ FELHÍVÁSOK

• Kiemelt eljárásrend: közfeladat esetén nincs versenyeztetése 

a támogatási kérelmeknek.

• A Kormány az éves fejlesztési keretben (ÉFK – 1084/2016. 

(II.29.) Korm.hat.) dönt a támogatást igénylőről, a projekt 

tárgyáról, a szakmai elvárásokról, a maximum támogatásról.

• Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

• Az igényelhető támogatás összegét az ÉFK tartalmazza.

FŐBB JELLEMZŐK



KEHOP-3.2.1 – AZ ELŐKEZELÉS, A HASZNOSÍTÁS ÉS AZ 

ÁRTALMATLANÍTÁS ALRENDSZEREINEK

FEJLESZTÉSE A TELEPÜLÉSI HULLADÉK VONATKOZÁSÁBAN

A felhívás célja:

hatékony, térségi szintű, komplex 

hulladékgazdálkodási rendszerek 

kialakítása, fejlesztése, bővítése

Rendelkezésre álló forrás: 94,36 Mrd Ft

Nevesített projektek száma: 28 db

(Ebből jelenleg TSZ: 22 db, 66,78 Mrd Ft)

Támogatás mértéke: elszámolható 

költségek max. 95%-a

Kérelem benyújtásának határideje:

2015. okt. 30. - 2017. okt. 30.



KIEMELT PROJEKTEK (2017.11.19.)
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KEHOP-3.2.2 – TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELŐ 

LÉTESÍTMÉNYEK HÁLÓZATÁNAK RENDSZERSZERŰ

FEJLESZTÉSE – SZAKASZOLT PROJEKTEK

A felhívás célja: hatékony, térségi szintű, komplex hulladékgazdálkodási 

rendszerek kialakítása, fejlesztése, bővítése – előző tervezési időszakban 

(KEOP) be nem fejezett, így szakaszolásra került projektek

Rendelkezésre álló forrás: 9,18 Mrd Ft

Nevesített projektek száma: 2 db

Támogatás mértéke:

elszámolható költségek 

max. 95%-a

Kérelem benyújtásának 

határideje:

Lezárult! (2017. július 31.)



KEHOP-3.1.3 – SZEMLÉLETFORMÁLÁS A 

HULLADÉKKÉPZŐDÉS MEGELŐZÉSÉRE

A felhívás célja: országos, egységes rendszerű szemléletformálási program 

megvalósítása – a lakosság szelektív gyűjtési hajlandóságának növelése az 

elkülönített gyűjtés megvalósítása érdekében. Szemléletformálási akciók keretében 

a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásainak tudatosítása, a 

hulladékképződés megelőzés lehetőségeinek ismertetése

Rendelkezésre álló forrás: 1,00 Mrd Ft.

Támogatás mértéke:

elszámolható költségek max. 100%-a

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. júl. 19. - 2019. jan. 30.



EGYSZERŰSÍTETT KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRENDŰ 

FELHÍVÁSOK

• a támogatási igénylések a jogosultsági kritériumok és a tartalmi 

értékelési szempontok alapján történő bírálatot követően 

kaphatnak támogatást

• Kiegészítő fejlesztések, amelyek a meglévő közszolgáltatási 

kezelőrendszerek hiányosságának pótlását szolgálják

• Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

• Maximum 80%-os támogatás lehetséges.

FŐBB JELLEMZŐK



KEHOP-3.1.1 – A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGYŰJTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS 

ELŐKEZELŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

A felhívás célja: elsősorban a komplex 

fejlesztésekből kimaradó területeken a 

közszolgáltatás keretében végzett 

gyűjtéshez szükséges gyűjtő és szállító 

kapacitás fejlesztése, valamint a 

megelőzés intézkedései

Rendelkezésre álló forrás: 1,06 Mrd Ft

Támogatás mértéke:

elszámolható költségek max. 80%-a

(min. 50 millió Ft – max. 240 millió Ft)

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. máj. 15. - 2019. máj. 15.



KEHOP-3.1.2 – A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK

ELTÉRÍTÉSE A HULLADÉKLERAKÓKTÓL

A felhívás célja: a biológiailag lebomló hulladékok, különösen a zöldhulladék 

elkülönített gyűjtésének, szállításának és kezelésének fejlesztése, a 

hulladékkeletkezés megelőzése, a házi és közösségi komposztálás feltételeinek 

megteremtése

Rendelkezésre álló forrás: 5,00 Mrd Ft

Támogatás mértéke:

elszámolható költségek max. 80%-a

(min. 50 millió Ft – max. 240 millió Ft)

Kérelem benyújtásának határideje:

2017. máj. 15. - 2019. máj. 15.



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívások keretében támogatható tevékenységek :

• projekt előkészítés (pl. tanulmány készítés, tervezés, közbeszerzés) –

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG!

• Megelőzés és szemléletformálás

• A hulladék elkülönített és vegyes gyűjtéséhez szükséges gyűjtő-szállító 

kapacitás fejlesztése

• Hasznosítást megelőző előkészítés növelése

• Hasznosítás (csak komposztálás!)

• Lerakással történő ártalmatlanítás

• Házi és közösségi komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzése

• Komposztáló telepek kialakításához vagy fejlesztéséhez szükséges 

berendezések és eszközök beszerzése

• Biológiai kezeléssel történő szilárd tüzelőanyag előállításhoz szükséges 

eszközök beszerzése, valamint a szükséges infrastruktúra kialakítása



NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A felhívások keretében támogatható tevékenységeken túlmenően más

tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

• építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;

• nem települési (pl. ipari) hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;

• nem lakossági eredetű veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos 

tevékenységek;

• a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása;

• hulladékhasznosítási tevékenységek, kivéve a biológiailag lebomló szerves 

összetevők komposztálását

• a hulladéklerakó-gázok begyűjtésén, elvezetésén és biztonságos 

ártalmatlanításán (pl. fáklyázás) túl a hulladéklerakó-gáz felhasználása;

• hulladékok energetikai hasznosítása;

• nem támogatható továbbá a beruházások saját kivitelezésben történő 

megvalósítása.

• A használt sütőolaj elkülönített gyűjtése (KEHOP-3.1.2 esetében);

• A hulladék mechanikai-biológiai kezelése (KEHOP-3.1.2 esetében).



INDIKÁTOROK, MUTATÓK

Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék 

aránya a teljes települési hulladék 

mennyiségéhez képest (%)

A keletkezett hulladékokból hasznosítás 

érdekében előkezelt hulladékok aránya (%)

Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás 

(t/év)

Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért 

lakosság száma (fő)

Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos 

szemlélet-formálásban aktívan résztvevő 

lakosság száma (fő)



FŐBB MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

• Hozzájárulás a hulladékról szóló törvényben 

foglalt célok eléréséhez

• Megfelelőség az irányelvben foglalt szakmai 

kitűzésekhez

• Alkalmazott műszaki megoldásoknál 

elérhető legjobb technika (BAT) használata

• Tervezésnél figyelembe kell venni a 

költséghatékonyságot, ár-érték arányt és 

gazdaságos működtethetőséget és a 

fenntarthatóságot

• Energiahatékonyság és klímavédelmi 

szempontok érvényesítése a 

megvalósításkor és üzemeltetés során



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Projekt előkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

Közbeszerzés költsége (tanácsadó díja, eljárás díja, dokumentáció)

Egyéb (értékbecslés, hatósági díjak, engedélyek)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

Ingatlanhoz kapcsolódó költségek (vagyoni értékű jog megváltása, adás-vétel, 

kártalanítás)

Terület-előkészítési költség (régészet, lőszermentesítés)

Eszközbeszerzés költségei 

Építés költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

Projektmenedzsment költség

(személyi jellegű ráfordítása, szakértői szolgáltatás díja )

Általános (rezsi) költség 

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

Tartalék



AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKE

Költségtípus %-os korlát

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

költsége)

5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1%

Ingatlan vásárlás 2%

Terület előkészítés (régészeti feltárás, 

lőszermentesítés, földmunkák stb.)
2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%

Projektmenedzsment 2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%

Általános költségek (rezsi) 1%



AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG TOVÁBBI FELTÉTELEI

• A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóak 2014. jan.

1. - 2023. dec. 31. között.

• Átalány alapú elszámolásra egyes felhívások keretében van lehetőség (PIU,

rezsi költségek).

• Kedvezményezettet terhelő, számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli

vagy egyéb belső bizonylattal igazolható költségek.

• Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez.

• A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések, illetve a közbeszerzési értékhatárt

el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű

gazdálkodás követelményének betartását igazolni kell.

• A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a

szokásos piaci árat.

• Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős

finanszírozás.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÉRHETŐSÉG

A Felhívás és annak elválaszthatatlan része, az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. 

dokumentum hatályos verziója megtalálható a 
www.szechenyi2020.hu honlapon.

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

1134 Budapest, Váci út 45.
„A” épület  1. emelet,Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Nyitvatartási idő: H - Cs:     8:30-16:00 
P:             8:30-12:00 

Telefon: +36-1-896-0000
E-mail: ugyfelszolgalat.kehop@nfm.gov.hu

mailto:ugyfelszolgalat.kehop@nfm.gov.hu


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


