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ÚJGENERÁCIÓS NGA ÉS FELHORDÓ HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 

 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és opcionálisan pénzügyi eszköz 
(kedvezményes hitel) együttes biztosítása révén segítse az infokommunikációs cégeket a valódi széles-
sávval lefedetlen területek fejlesztésében. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős 
könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 

 melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 

 amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább 
három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 
évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele. 

− Egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, ugyanakkor minden járásra külön 
támogatási kérelmet kell benyújtani. 

− Két vagy több nyertes támogatási kérelem nem kerülhet összevonásra. 

 
KERETÖSSZEG: 

− 68 Mrd Ft 

− A kapcsolódó GINOP-8.2.1 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 10 Mrd Ft 

 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 20-1.500 M Ft 

− Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az adott járás vonatkozásában a 
2.a/2.b számú mellékletben (Tervezési segédtábla) rögzített összeg lehet. 

− A támogatási kérelemhez kapcsoltan indított GINOP-8.2.1 pénzügyi eszköz konstrukcióban 
pénzügyi eszköz támogatás igényelhető (opcionális), amelynek összege járásonként minimum 10 M Ft, 
maximum 1.500 M Ft. 

 
  



 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 
Járás fejlettségi szintje Vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 

Fejletlen 90% 

Kevéssé fejlett 70% 

Átlagos fejlettségű 50% 

Átlagosnál jobban fejlett 30% 

 
− A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában az összes 

elszámolható költség 2.a/2.b sz. mellékletben feltüntetett %-a. A GINOP 8.2.1 beruházási hitel 
igénybevétele esetén annak támogatás tartalma beleszámít a támogatás mértékébe, ezáltal 
egybeszámítandó a GINOP 3.4.1-ben adott vissza nem térítendő támogatással. 

 
ELŐLEG: 

− KKV-k esetében a megítélt támogatás maximum 50%-a, nagyvállalatok esetében pedig maximum 
25%-a, de maximum 300 millió Ft lehet. 

 
ELJÁRÁSREND: 

− standard (egyfordulós), szakaszos 

 
BENYÚJTÁS MÓDJA: 

− online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül 

 
BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2015.09.30-tól 2017.09.30-ig 

− Határnapok: 

 2015. november 15. a Felhívás 2./a sz. mellékletében szereplő járások esetében, 

 2016. január 1. a Felhívás 2./b sz. mellékletében szereplő járások esetében 

− A felhíváshoz kapcsolódóan a támogatást igénylőnek a GINOP-8.2.1. konstrukció keretében 
lehetősége van a projekt finanszírozásába támogatott pénzügyi eszköz (beruházási hitel) igénylésére is 
kizárólag a felhívás keretében született támogatási döntés dátumától számított 30 napon belül. 

 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− 24 hónap 

− A projekt előkészítő tevékenysége a felhívás megjelenését követően megkezdhető. A projekt 
tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 
megkezdheti. 

− A projekt megvalósítása során legalább évente 1 mérföldkövet szükséges tervezni. 



 

− A projekt kezdetétől számított 10. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan 
mérföldkövet, amellyel teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre 
vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 

− Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. október 1. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 

− A fejlesztés megvalósítása kizárólag azokon a területeken lehetséges, amelyek esetében az alábbi 
kitételek valamelyike teljesül: 

 nincs azonos kategóriájú hálózat, azaz meglévő újgenerációs hozzáférési (NGA) hálózat, és 
annak kiépítése, a közeljövőben (3 éven belül) nem is valószínűsíthető a piaci szereplők 
beruházási tervei alapján; 

 alapszintű szélessávú hálózat rendelkezésre áll, de nem alkalmas minimum 30 Mbps sebességű 
internetkapcsolat létesítésére. Ezeken a területeken a hálózat kapacitásainak bővítése 
(upgrade) támogatható, amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi. Amennyiben a 
technológia nem teszi lehetővé a hálózat kapacitásainak bővítését, az előző pontban foglaltak 
alapján támogatható az újgenerációs hálózat létesítése; 

 adott település nem rendelkezik optikai felhordó hálózati összeköttetéssel. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Projekt előkészítése: 

− Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése; 

− Műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése; 

− Engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése; 

− Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői 
műhelymunkák; 

− Szükséglet felmérés és helyzet feltárás; 

− Közbeszerzés előkészítése; 

− Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás 

 
Projektmenedzsment: 

− A projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment 

 
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek: 

− Aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési 
munkák; 

− A Felhívás 2. sz. mellékletben (Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal 
összekötő felhordó hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózati 
csatlakozási pont és a települési hozzáférési aggregációs pontok (PoP) közötti felhordó hálózati 
szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással; 



 

− Az érintett településeken a hozzáférési aggregációs pont (PoP) létesítése (az aktív eszközök 
üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat stb.) és a helyi hozzáférési 
hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele; 

− Az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen „NGA-fehér” igényhelyig „homes passed” helyi 
szélessávú hozzáférési hálózat kiépítése; 

− A hozzáférési aggregációs pont (PoP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület 
közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai kábel vagy 
légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a hozzáférési aggregációs pont és a járási székhelyen 
a kormányhivatal épületében elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) PoP közötti 
optikai sötét szálpár megépítése és/vagy IRU igénybevétele; 

− A nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök 
beszerzése és alépítmények kialakítása; 

− Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele; 

− Optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU); 

− Oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja 

 
FENNTARTÁSI IDŐSZAK: 

− 5 év 

− KKV-k esetében 3 év 

− A Csoportmentességi rendelet 52. cikkének (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján a támogatott 
infrastruktúrához való nagykereskedelmi hozzáférést legalább 7 évre kell biztosítani a támogatást 
igénylőnek, az alépítményekhez vagy tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga pedig időben nem 
korlátozható. A nagykereskedelmi hozzáférési kötelezettségek érvényesítése a mindenkori Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság, mint jogvita rendezésére kijelölt Hatóság közreműködésével valósul 
meg, amely kötelezettségszegés esetén bírság fizetésére kötelezheti a támogatást igénylőt vagy annak 
jogutódját. 


