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Összefoglaló a helyi infrastruktúrára irányuló támogatás főbb szabályairól 

 

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK, ALAPFOGALMAK: 

 

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS: a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott 

olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének 

előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a 

tagállamok közti kereskedelmet. 

- HELYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSÉHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS: helyi infrastruktúra 

építéséhez, bővítéséhez, vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi 

szinten hozzájárul az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok 

fejlesztéséhez. A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a 

regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. 

- A TOP keretében nyújtott állami támogatások közül helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 

nyújtott beruházási támogatás a következő jogcímeken nyújtható: 

a) foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés, 

b) foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis-és középvállalkozásoknál, 

c) a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, 

d) gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,  

e) vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése, 

f) fenntartható települési közlekedésfejlesztés, 

g) a teleülési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-

növelés és a megújuló energia felhasználásának támogatása, 

h) a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, 

családbarát funkciók kialakítása, 

i) leromlott városi területek rehabilitációja,  

j) erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és 

kulturális kínálatbővítés segítségével. 

- A VEKOP keretében nyújtott állami támogatások közül helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 

nyújtott beruházási támogatás a következő jogcímeken nyújtható: 

a) az energiahatékonyság növelése közszolgáltatásnak helyet adó önkormányzati 

ingatlanokban és önkormányzati tulajdonú lakóépületekben, 

b) a társadalmilag és fizikailag leromlott vagy leromlással veszélyeztetett 

településrészeken élő lakosság életminőségének javítása, 

c) erősebb összetartozás megteremtése a városi közösségekben a kulturális 

kínálatbővítés és közösségfejlesztés segítségével. 

 



- A NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÖSZTÖNZŐ HATÁSA: megvalósul, ha a támogatott projekttel vagy 

tevékenységgel kapcsolatos munka azután kezdődik meg, miután a kedvezményezett 

benyújtotta a pályázatát. 

- A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI: 

 a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon 

kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért 

felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell 

lennie. 

 az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet 

megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó 

jogszabályok betartásával lehet. 

 

- TÁMOGATÁSHALMOZÓDÁS: Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek 

esetén a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás abban az esetben 

halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.  

A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

A csekély összegű, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás 

bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással 

halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a 

csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 

meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 

elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

2. HATÁLY (KIZÁRT ÁGAZATOK/TEVÉKENYSÉGEK): 

Nem nyújtható támogatás: 

 elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

 mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny 
vállalkozás részére, ha 
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

 exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

 ha a támogatás felhasználása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a kedvezményezett belföldön 
előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe, 

 az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-

termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz, 

 ha a támogatás meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeget, vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget 



 azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget 

 repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra 

fejlesztéséhez 

 

3. A TÁMOGATÁSI INTENZITÁS  

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény 

közötti különbséget. 

A működési eredmény mértékét  

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható 

költségekből 

 

4. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 

a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló 

beruházási költségek  


