
 

Helyi gazdaságfejlesztés VMOP-1.1.1-21 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: visszatérítendő  

 Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

minimum és maximum összege a Felhívás területspecifikus mellékletében 

kerül szabályozásra. 

 Támogatási előleg: 100% 

a) 25%-a, de nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 

ötszázmillió forint,  

b) 100%-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy 

közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 

önkormányzat, kedvezményezett esetén, amennyiben 

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az 

európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a 

kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy  

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot 

 

2. Pályázók köre: 

 helyi önkormányzatok (GFO 321)  

 helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv (GFO 322)  

 helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 

 helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) 

 területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)  

 többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57), 
 
továbbá a 3 főtevékenység közül csak bizonyosak esetében: 

  egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi 
személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699).  

 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) 
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására (a fenti 
kedvezményezettek által alkotott) konzorcium formájában is van lehetőség. 
 
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az 
alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről 2014- 2020 programozási időszak 3.8.2.5 
pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:  

 Megyei önkormányzat (GFO 321)  

 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  

 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy 
önkormányzat együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  
 
B) Főtevékenységhez kapcsolódóan  

 helyi önkormányzat (GFO 321)  

 helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)  

 helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  



 

 helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)  

 területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)  

 többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57)  

 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit 
szervezet (GFO 599)  

 egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit 
szervezet (GFO 699). Illetve a fent felsorolt szervezeteknek a támogatási kérelem 
benyújtására konzorciumi formában is van lehetőségük 
 
B) főtevékenységhez kapcsolódóan.  
C) Főtevékenységhez kapcsolódóan  

 helyi önkormányzat (GFO 321)  

 helyi önkormányzati költségvetési szervek (GFO 322)  

 helyi önkormányzatok társulása szervek (GFO 327)  

 helyi területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)  

 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű 
vállalkozások (GFO 11)19  

 nem kkv kategóriába tartozó, többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági 
társaságok (GFO 57)20.  
 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában 
is van lehetőség.  

 Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási 
kérelmet az alábbi szervezetek: önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 
325)  

 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az 
önkormányzat közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik. 
 
A beruházás célja: Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi 

ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati üzleti infrastrukturális feltételek megteremtése, 

a helyi vállalkozók megerősítése, és a helyi alapanyagokra épülő, helyi termelők 

piacra jutását segítő térségi fejlesztések megvalósítása. 

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus 

melléklet szerinti megyéinek települései, kivéve Budapest, továbbá a megyei ITP-en 

meghatározott azon városok, amelyek a Fenntartható Városfejlesztés felhívásra 

jogosultak kérelmet benyújtani. Közigazgatási területen kívüli projektmegvalósítás 

abban az esetben lehetséges, ha a beruházás ITP megalapozottsággal rendelkezik. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése  

B. Inkubátorházak fejlesztése  

C. Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása 

 

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

I. Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs 

központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) A 

főtevékenységen belül támogatható: 

 a) Meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és 

innovációs központok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, 



 

iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és 

kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, 

felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron 

kívüli alapinfrastrukturális beruházás  

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 

létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 

épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

d) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs 

központok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, 

fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 

 

II. Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve 

zöldmezős beruházások A főtevékenységen belül támogatható:  

a) Az iparterületek telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, 

iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és 

kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, 

felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron 

kívüli alapinfrastrukturális beruházás. 

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, 

létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek 

átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 

épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok 

felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. Elsődleges cél a meglévő 

kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztése, a még szükséges 

infrastrukturális háttér kiépítése, új üzleti infrastruktúra kialakítása csak indokolt, 

szakmai szempontok alapján alátámasztott esetben támogatható. 

 

B) Inkubátorházak fejlesztése  

a) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs 

tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, 

modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása. 

b) Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat 

támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása. 

c) Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli 

alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek), 

ill. telekhatáron kívüli alapinfrastruktúra beruházás  

d) Az inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, 

valamint a közös műhelyekben használatos termelő és szolgáltató eszközök 

beszerzése.  

 

C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása  

I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása A 

főtevékenységen belül támogatható:  



 

a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői 

piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása.  

b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői 

piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, 

korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható 

üzlethelyiségek elbontása.  

c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, 

korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint 

telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.  

d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, 

létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.  

 

II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések 

támogatása A főtevékenységen belül támogatható:  

a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások 

végrehajtása.  

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

c) Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, 

bővítése. 

 

III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel A főtevékenységen belül támogatható:  

a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, 

csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak 

kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő 

biztosítása. 

b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, 

felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl.: raktár 

kapacitások bővítése). 

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  

I. Kötelezően megvalósítandó 

1) Akadálymentesítés 
2) Szórt azbesztmentesítés 
3) Energiahatékonysági intézkedések 
4) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra 
kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében 
parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-
infrastruktúra kiépítése azt indokolja 
5) Nyilvánosság biztosítása 

 

II. Választható tevékenységek 

 
a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a 

megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata 

(pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, 



 

korszerűbb üzemeltetése érdekében, amelyet a 3.4. pontban szereplő 

energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, 

üzemcsarnokok).  

b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.  

c) Barnamezős területek kármentesítése.  

d) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.  

e) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú 

parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint 

kerékpártároló kialakítása. 

Nem támogatható tevékenységek: 

a) Lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel 

kapcsolatos akadálymentesítés. 

 b) Olyan eszközök, berendezések beszerzése, amely nem az egyes 

főtevékenységek működtetéséhez, vagy a kapcsolódó vállalkozások számára 

nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához 

szükséges.  

B) főtevékenységhez kapcsolódóan a fentieken túlmenően:  

c) Nem valós ipari inkubációt nyújtó szolgáltatóházak, irodaházak építése, felújítása. 

C) főtevékenységhez kapcsolódóan a fentieken túlmenően.  

d) barnamezős területen piac, ideiglenes kitelepülés kialakítása,  

e) élelmiszer-feldolgozást célzó fejlesztés (Jelen Felhívásban szereplő tevékenység 

mezőgazdasági tevékenységet követő (post-harvest) termékmanipulálási eljárás, ami 

az alaptermék jellegét, tulajdonságát nem változtatja meg, így nem tartozik az 

élelmiszerfeldolgozás körébe),  

f) olyan beruházás agrárlogisztikai fejlesztések esetében, ahol a gyűjtőpont egy 

konkrét vállalkozás kiszolgálására irányul, olyan konyhafejlesztés, amely a 

népegészségügyi intézet által engedélyezett adagszám alapján legalább 51%-ban 

olyan szolgáltatásokra irányul, amelyek a VMOP-1.3.1-21, vagy a VMOP-1.3.2-21 

felhívások keretében támogatott ellátásokhoz kapcsolódnak. 

Elszámolható költségek: 

 
I. Projektelőkészítés költségei  

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége  
- üzleti terv 
- környezeti hatásvizsgálat előzetes vizsgálat  
- egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat 
- egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 
- műszaki tervek, engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek, ezek hatósági díja 
 - a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei 
 - szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, 
piackutatás, helyzetfeltárás 

Közbeszerzés költsége  
- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 
- közbeszerzési eljárás díja  

 
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség  

 
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
 
 



 
Ingatlan vásárlás költségei  
Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:  

- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása 

- kisajátítási terv 

- értékbecslés  

- kártalanítási költség   

- ügyvédi díj - egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség  

- vezetékjogi kártalanítás   

- fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó 
jogviszony megszüntetésének költsége 

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség  
Terület-előkészítési költség 
Építéshez kapcsolódó költségek  

– átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az azbesztmentesítés költségeit is  
Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:  
- új építés  
- átalakítás  
- bővítés  
- felújítás  
- beüzemelési költségek  

Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, 
átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával, felújításával kapcsolatos költségek 
számolhatóak el: 

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;  

 őrző-védelmi hálózat;  

 gázhálózat, gázfogadó állomás;  

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk 
kapcsolódó berendezések, felszerelések;  

 elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás;  

 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;  

 hulladékkezelő létesítmények;  

 átereszek, vízi létesítmények;  

 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, 
valamint az aktív hálózati eszközök;  

 a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú 
térburkolat; 

  a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;  

 parkosítás, kertépítés;  

 iparvágány;  

 vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy 
megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg 
díjak (pl. csatlakozási díj);  

 a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés. 

 
 
Eszközbeszerzés költségei  

- bekerülési érték 

- bekerülési érték egyes tételei 
Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 
fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az 
eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely tevékenység esetében az 
eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő 
működtetéséhez. 
  
Immateriális javak beszerzésének költségei  

- vagyon értékű jog bekerülési értéke 



 

- szoftver bekerülési értéke 

- egyéb szellemi termék bekerülési értéke 
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége 
 
III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége  
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége  
- egyéb mérnöki szakértői díjak  
- minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek  
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei  
- fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége  
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 
 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
 
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei  

 marketingeszközök fejlesztése  

 rendezvényszervezés kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek,  

 egyéb kommunikációs tevékenységek költségei  
 
Egyéb szolgáltatási költségek  

 biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei  

 hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  

 vagyonbiztosítás díja  
 

 
 
IV. Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti 
szabályozás az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a 
közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi 
költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében:  
 
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  

 munkabér  

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  

 személyi jellegű egyéb kifizetések  
 
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: 

 utazási költség- helyi közlekedés költségei  

 helyi közlekedés költségei  

 napidíj  
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
Egyéb projektmenedzsment költség:  

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda,eszköz és immateriális javak bérleti 
költsége  

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 
 
 

V. Általános (rezsi) költség  
Általános vállalat irányítási költség 
Egyéb általános (rezsi) költség: 

- kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége  
- általános vállalat-irányítási költség  
- közüzemi szolgáltatások költsége 
- őrzés költsége  
- karbantartási/állagmegóvás költsége 
- dokumentációs/archiválási költség  



 
- bankszámla nyitás és vezetés költsége  
- biztosítási költség 
 

VI. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  
 
VII. Tartalék 
 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: 

A támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll 
rendelkezésre végső határideje 2026. június 30. 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 

 


