
TÁJÉKOZTATÓ 
a Befektetés által finanszírozható felhasználási célokról 

1. A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által 
kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi 
feltételeknek: 

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan valamennyi megengedett állami támogatási jogcím 
esetében elvárt követelmények 

(i) A felhasználási cél olyan projektre, Városfejlesztési Projektre, üzleti elképzelésre
vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás
tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión
kívül, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor.

(ii) A felhasználási cél az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi
eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában
részletezett speciális elszámolhatósági szabályokat.

(iii) Az elszámolható költségekre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályok által
meghatározott - százalékos korlátok betartásra kerülnek, illetve azok a mindenkor
hatályos jogszabályok, illetve a Termékleírás szerint kerülhetnek
átcsoportosításra/módosításra/összevonásra.

(iv) Befektetés a Végső Kedvezményezett által megvalósított, újdonságtartalommal bíró
projekthez nyújtható.

(v) Az Alapkezelő a Végső Kedvezményezetti Szerződést az Alap nevében kizárólag abban
az esetben jogosult megkötni, ha a Végső Kedvezményezetti Szerződés tartalmazza a
Végső Kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-
fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez.

1.2 A felhasználási célra vonatkozóan az egyes megengedett állami támogatási jogcímek 
vonatkozásában elvárt követelmények 

(a) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 16. cikke körében elvárt követelmények

(i) Befektetés kizárólag Városfejlesztési Projektek finanszírozása céljából nyújtható.

(ii) A Befektetésben részesülő projektnek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó, integrált településfejlesztési stratégia végrehajtását kell
támogatnia.
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(iii) A Befektetésből finanszírozott projektnek kifejezetten innovatív városfejlesztési 
termékek vagy szolgáltatások kifejlesztését, implementálását kell szolgálnia. 

2. Kizárt felhasználási célok 

Nem nyújtható Befektetés és az Alap által nyújtott Befektetés nem használható fel az alábbi célokra: 

2.1 Valamennyi megengedett állami támogatási jogcím vonatkozásában kizártnak minősülő 
felhasználási célok 

(a) A CPR alapján: 

(i) Olyan projekthez, amely gazdaságilag nem életképes. 

(ii) A Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) 
finanszírozására. 

(iii) Vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, illetve vissza nem térítendő 
támogatás nem használható a befektetett összeg visszafizetésére. 

(iv) A befektetési döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben 
(fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására. 
Több elemből és/vagy több ütemből álló beruházás esetén csak olyan beruházási elem 
és/vagy ütem finanszírozható, amely a befektetési döntés napján fizikailag még nem 
lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) még nem 
végrehajtott (befejezett). 

(v) Olyan projekthez, amely olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a CPR 71. cikke 
szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne valamely termelő műveletnek a 
programterületen kívül történt áthelyezését követően. 

(b) Az ERFA rendelet alapján: 

(i) Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalomba hozatala céljából. 

(ii) A 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokra. 

(iii) Repülőtéri infrastrukturális beruházásokra, a környezetvédelemhez kapcsolódók 
kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez 
vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik. 

(iv) Atomerőművek leállítása és építése céljából. 

(c) A Finanszírozási Szerződés alapján: 

(i) Illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb 
tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, 
ideértve az ember reprodukciós célú klónozását). 

(ii) Dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása. 
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(iii) Valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és -kereskedelem finanszírozása, illetve 
bármilyen jellegű katonai műveletek. 

(iv) Kaszinók és annak megfelelő vállalkozások. 

(v) Online szerencsejátékok és online kaszinók. 

(vi) Pornográfia és prostitúció. 

(vii) Olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése 
vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti (i)–(vi) 
pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus 
információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok 
letöltésének elősegítése. 

(d) A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program szabályos, hatékony és eredményes 
végrehajtása érdekében: 

(i) Funkcionálisan önállótlan projekt megvalósítására, azzal, hogy nem tekinthetők 
funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy 
műszaki folyamatainak vagy a projekt tárgyának mesterséges felosztása/részekre 
bontása révén jöttek létre. 

(ii) A Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) kiváltására. 

(iii) Üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlás finanszírozására, illetve egyéb 
értékpapír vásárlására. 

(iv) A Befektetést igénylő potenciális Végső Kedvezményezett közvetlen vagy közvetett 
tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve 
(amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e 
személyek vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a 
potenciális Végső Kedvezményezett kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések 
finanszírozására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével 
megvalósítandó beszerzések finanszírozására. 

(v) Kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító, illetve befektetési, továbbértékesítési 
célú eszközvásárlások és eszközfejlesztések – ideértve az ilyen típusú 
ingatlanfejlesztéseket is – finanszírozására. 

(vi) Kisvállalkozások élelmiszeripari projektjei finanszírozására, amennyiben a támogatott 
beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett 
termékkörbe tartozik; 

(vii) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripari projektjei, kivéve - a 
Partnerségi Megállapodás rendelkezéseivel összhangban - azokat az eseteket, amikor 

- a Befektetés által finanszírozott támogatott beruházás eredményeként 
előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe 
tartozik, 
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- a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott beruházás 
eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik. 

(viii) az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-
feldolgozás, fémalapanyag-előállítás. 

(e) Az Állami Támogatási Rendelet / Általános Csoportmentességi Rendelet alapján: 

(i) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

(f) Az Általános Csoportmentességi Rendelet alapján: 

(i) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja1 szerint, 
olyan támogatási programok céljára, amelyek esetében az átlagos éves állami 
támogatási kiadás meghaladja a 150 millió eurót, az ilyen támogatási programok 
hatálybalépését követő hat hónaptól. 

(ii) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja2 szerint, 
a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos 
tevékenységek támogatásához, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az 
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 
támogatás céljára. 

(iii) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (2) bekezdésének d) pontja3 szerint, 
az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás 
céljára. 

(iv) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének c) pontja4 szerint, 
mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott 
támogatás céljára, a következő esetekben: 

(1) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy 
mennyisége alapján kerül rögzítésre; vagy 

(2) amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák 
az elsődleges termelőknek. 

(v) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja5 szerint, 
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák 
bezárását elősegítő támogatás céljára. 

(vi) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerint, 
olyan támogatási programok céljára, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi 
támogatás olyan vállalkozás javára történő kifizetését, amellyel szemben teljesítetlen 
visszafizetési felszólítás van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, 

                                                           
1 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja. 
2 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés d) pontja. 
3 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés e) pontja. 
4 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja. 
5 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés h) pontja. 
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amely valamely, ugyanazon tagállam által nyújtott támogatást jogellenesnek és a 
belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított. 

(vii) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerint, 
a fenti (vi) pontban említett vállalkozásnak nyújtott ad hoc támogatás céljára. 

(viii) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (5) bekezdése6 szerint, olyan 
támogatások céljára, amelyek önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, 
illetve finanszírozási módszerek révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez 
vezetnek, különös tekintettel a következőkre: 

(1) olyan támogatási intézkedések, amelyek esetében a támogatás nyújtása 
ahhoz a feltételhez kötött, hogy a Végső Kedvezményezett belföldön 
előállított termékeket, illetve belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe. 

(2) olyan támogatási intézkedések, amelyek korlátozzák a Végső 
Kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció 
eredményeit más tagállamokban hasznosítsák. 

2.2 Az egyes megengedett állami támogatási jogcímek vonatkozásában kizártnak minősülő 
felhasználási célok 

(a) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 16. cikke körében: 

(i) Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló 
beruházáshoz. 

(ii) Az Általános Csoportmentességi Rendelet 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja7 szerint, 
az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás céljára. 

(iii) Acélipari tevékenységhez. 

(iv) Hajógyártási tevékenységhez. 

(v) Szénipari tevékenységhez. 

(vi) Szintetikusszál-ipari tevékenységhez. 

(vii) Ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő 
személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó 
infrastruktúrához. 

(viii) Energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra 
létrehozását szolgáló beruházáshoz. 

                                                           
6 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés f) pontja. 
7 Az Állami Támogatási Rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja. 


