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TOP 1.3.1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP 3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
VEKOP-5.3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Budapesten
VEKOP-5.3.2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Pest megyében
pályázati kiírások keretében végzett kerékpárosbarát fejlesztések esetén.

I.

Tervzsűri célja, működése

A tervzsűri célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) valamint a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati kiírásaira beadásra tervezett, illetve kiírásain támogatást
elnyert projektek műszaki terveinek szakmai bírálata. A tervzsűrit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kerékpáros Koordinációs Főosztálya (NFM KKF) bonyolítja.

II.

Tervzsűri folyamata

Amennyiben a Projektgazda csak projektötlettel pályázik, és még nem rendelkezik Kerékpárforgalmi
Hálózati Tervvel és műszaki tervdokumentációval, úgy a pályázati fázisban (a Támogatási Szerződés
megkötése előtt) tervzsűri nem szükséges. Ebben az esetben a projekt céljainak a felhívás céljaihoz való
illeszkedését a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága (NGM RFP) vizsgálja.
Amennyiben a Projektgazda már a pályázati fázisban rendelkezik Kerékpárforgalmi Hálózati Tervvel és/vagy
műszaki tervdokumentációval, vagy a Támogatási Szerződés megkötését követően elkészíttette azokat, úgy
a tervzsűri folyamata a következő:
1. Projektgazda hivatalos értesítést küld a NFM KKF (1011 Budapest, Iskola utca 13,
kerekpar@nfm.gov.hu) részére, hogy a TOP kiírás keretében pályázatot kíván benyújtani
kerékpárforgalmi hálózati tervvel és műszaki tervdokumentációval együtt, vagy támogatási
szerződéssel rendelkezik és a projekt projekt-előkészítése során elkészítette a kerékpárforgalmi
hálózati tervet vagy a műszaki tervdokumentációt, amely kapcsán kéri a tervzsűri időpontjának
meghatározását.
2. Az NFM KKF öt munkanapon belül meghatározza a tervzsűri időpontját és egyben kéri a
Projektgazdát, hogy a tervzsűrihez szükséges dokumentumokat (lásd III. fejezet) a tervzsűri előtt
legalább két héttel elektronikus formában küldje meg az NFM KKF részére. Egy időpontban több
pályázat értékelése is történhet.
3. A tervzsűrin részt vesznek:
 NFM KKF
 Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság (NGM RFP)
 Magyar Államkincstár
1









Projektgazda (önkormányzat)
Tervező
Közútkezelő (amennyiben érintett)
Kerékpáros civil szervezet
Közlekedéstudományi Intézet
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége
Felkért független szakértők (opcionális)

4. A tervzsűri menete:
Kerékpárforgalmi hálózati terv ismertetése (kérjük rövid prezentáció készítését)
Tervismertetés
A projekt céljának, műszaki tartalmának ismertetése, a tervezés körülményeinek
bemutatása, az alkalmazott megoldások indoklása, a tervezett létesítmény és a
meglévő infrastruktúra kapcsolódásának bemutatása, a pályázati kiírásnak való
megfelelőség igazolása, a megvalósítás kockázatainak bemutatása.
Észrevételek ismertetése és megvitatása
Bírálók által előzetesen megfogalmazott észrevételek, javaslatok, kérdések
ismertetése és megvitatása a pályázóval és a tervezővel.
Döntéshozatal, módosítási javaslatok egyeztetése (amennyiben szükséges)
5. A tervzsűrit követően az NFM KKF megküldi a nyilatkozatot a projektgazda. A nyilatkozat
tartalmazza az NFM KKF észrevételeit, esetleges módosító javaslatait.

III.

Benyújtandó dokumentumok:
a) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv tervzsűriztetése esetén:


Projekt adatlap



Kerékpárforgalmi hálózati terv
A hálózati tervnek fel kell tárnia a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és
iránymutatást kell adnia a szükséges beavatkozások végrehajtásához, ezáltal a tervezők számára
adjon támpontokat, irányelveket, ötleteket, javaslatokat a később elkészítendő műszaki tervekhez;
valamint a település politikai vezetése számára adjon szakmailag megalapozott anyagot a
körültekintő és célirányos döntések meghozatalához.



Fényképek
A tervezett fejlesztés környezetét, jellemző szelvényeit, problémás szakaszait, átvezetéseket,
forgalomvonzó létesítményeket bemutató képek (pl. Google Street View).



Megvalósításra vonatkozó ütemterv
Az ütemterv tartalmazza a fontosabb mérföldköveket, a tervezés, engedélyezési eljárás,
közbeszerzés, előkészítés, kivitelezés időigényét, tervezett ütemezését, esetleges kockázatokat.

b) Műszaki tervdokumentáció tervzsűriztetése esetén:


Műszaki leírás
Az engedélyezési tervhez szükséges részletességű műszaki leírás, a tervezett létesítmény
környezetének, paramétereinek bemutatásával.
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Átnézeti helyszínrajz és az alapján online elérhető Google Map



Helyszínrajz



Mintakeresztszelvények, hossz-szelvények



Fényképek



A tervezett fejlesztés környezetét, jellemző szelvényeit, problémás szakaszait, átvezetéseket,
forgalomvonzó létesítményeket bemutató képek (pl. Google Street View).



Költségbecslés
Egyes projektelemek tervezett költsége oly módon, hogy a fajlagos költségek könnyen
megállapíthatók legyenek.



Megvalósításra vonatkozó ütemterv
Az ütemterv tartalmazza a fontosabb mérföldköveket, a tervezés, engedélyezési eljárás,
közbeszerzés, előkészítés, kivitelezés időigényét, tervezett ütemezését, esetleges kockázatokat.



Engedélyek (amennyiben rendelkezésre áll)
Korábban megszerzett jóváhagyások, (lejárt) engedélyek.



Közúti biztonsági audit elvégzését igazoló dokumentum

A dokumentumokat lehetőleg elektronikus formátumban (PDF kiterjesztés) kell benyújtani, vagy
lehetőséget biztosítani azok letöltésére.

IV.

Bírálati szempontok
 Hálózati terv kidolgozottsága, megalapozottsága
 Pályázati kiírásnak való megfelelőség
 Kiválasztott nyomvonal és létesítmény típus alkalmazásának megalapozottsága
 Műszaki szabványoknak, előírásoknak való megfelelőség
 Közlekedésbiztonsági szempontok
 Fenntarthatóság, üzemeltetés
 Költséghatékonyság, fajlagos költségek, elszámolhatóság
 Megvalósítás ütemezése, kockázatok kezelése
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