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Önkormányzati  
támogatási rendszer 

 
 

 
 
a./ Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk szabályozza   
 
- a belső piaccal összeegyeztethetetlen, a  
- a belső piaccal összeegyeztethető, a 
- a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető   
 
állami támogatásokat. 
 
b./ A 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott 
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra 
való alkalmazásáról.  
 
c./ A 97/C 209/03 bizottság közlemény rendelkezik a hatóságok általi földterület- és 
épületértékesítés állami támogatási elemeiről.  
 

Állami támogatás Önkormányzati támogatás 
 

� Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil 
tv.)  

� A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. 
évi CCVI. törvény 19/A.§ (3) bekezdés. 

 
� A cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 9/F.§ rendelkezései. 

 
� Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 
 
� Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 
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� Az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Áhsz.) 

 
� Közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény. 

 
� A közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény végrehajtásáról 67/2008.(III.29.) 
Korm. rendelet.  

 
� Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény.   

 
� A közzétételi listákon szereplő adatok 

közzétételéhez szükséges közzétételi 
mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM 
rendelet.  

� A közérdekű adatok elektronikus 
közzétételére, az egységes közadatkereső 
rendszerre, valamint a központi jegyzék 
adattartalmára, az adatintegrációra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 

 
� Az európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet 

 
� Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 

 
� A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 

� Mötv. 41.§ (9) bekezdése alapján az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó önkormányzati rendelet.  

� Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a képviselő-
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testület határozata. 

 
 

Támogatás fogalma 
 
Az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték 
nélkül nyújtott juttatás. (Áht.) 
 
Lásd még: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. 
 

Támogatási jogviszony 
 

Az Áht. 48. § (1)-(3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás 
 
a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel, 
b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel 
jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy 
pályázati rendszeren kívül nyújtható. 
 
A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának 
minden feltételét jogszabály meghatározza, és a támogatási döntés meghozatala során a 
döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a 
támogatási keret kimerüléséig a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási igényeket 
beérkezési sorrendben teljesíti. 
 
Pályázat vagy kérelem (a továbbiakban együtt: támogatási igény) alapján nyújtott támogatás esetén 
a támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában az irányító szerv belső szabályzatában 
meghatározott személy, testület dönt. 
 

 
Érintettség 

 
- Áht. 48/B.§, 
 
Azon személyi kört határozza meg a jogszabály, amely alapján az érintett személy nem lehet a 
támogatási jogviszonyban kedvezményezett. 
 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 6.§ rendelkezései.  
 
A Törvény a 6. §-ban meghatározott személyeket kizárja pályázati eljárásokban való részvételből. 
 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 7.§ rendelkezései. 
 
A törvény különös szabályként a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok és 
érdekeltségi körük által benyújtott pályázatok esetében kimondja, hogy a pályázataikról való 
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támogatási döntés meghozatalában a megbízatásuk alapján a helyi önkormányzatok támogatásában 
feltehetően érdekelt közjogi tisztségviselők nem vehetnek részt. 
 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 8.§ rendelkezései. 
 
A Törvény azoknak a törvény hatálya alá tartozó személyeknek, akiknek a pályázaton való indulása 
az 5. § alapján nem kizárt, nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő, amennyiben támogatási 
pályázaton indulni kívánnak. 
 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(továbbiakban: Törvény) 9.§ rendelkezései. 
 
Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek 
a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

 
 

Támogatható tevékenység  
 
Közhasznú tevékenység, azaz minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt 
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
 

Támogatható szervezet 
 
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.   
 

- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 19/A.§ (3) bekezdés. 

 
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
9/F.§ rendelkezései. 
 
 

Nyilvánosság 
 
- Az Áht. 56/B. § (1)-(2) bekezdése alapján a kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési 
támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, 
valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában. A 
monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem 
nyújtható. 
 
Az Áht. 111.§ (30) bekezdés alapján a kincstár által működtetett monitoringrendszer keretében a 
pályázati kiírásra vonatkozó adatok közzétételét és a monitoringrendszerben nyilvántartott adatok 
csoportosított lekérdezhetőségét 2016. január 1-től kell biztosítani. A helyi önkormányzat által 
nyújtott támogatás esetén az 56/B. § (2) bekezdését és az 56/C. § (1) bekezdését 2016. március 1-
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jétől kell alkalmazni azzal, hogy a támogatónak a 2016. január 1-je és 2016. február 29-e közötti 
támogatási döntéseknek az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről 2016. április 15-éig 
kell a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodnia. 
 
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). A 
Kormányrendelet tárgyi hatálya a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) hatálya alá tartozó támogatásokra kiírt pályázati 
eljárásokra és nem pályázati úton, de egyedi döntéssel odaítélt támogatásokra (a továbbiakban 
együtt: pályázati eljárás) terjed ki. 
 
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.  
 
- A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet. 
 
- A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a 
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 
 
 
 
 
Szombathely, 2016. március 4. 
 

 
 


