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FELHÍVÁS  

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI 

tevékenységének intenzitása fokozódására. 

 

A Felhívás címe:  

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén  

A Felhívás kódszáma: 

GINOP-2.1.8-17 

Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára1, a vállalati K+F+I tevékenységek 

intenzitásának növelése érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az 

innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve 

a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan 

innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani  jelen Felhívásban 

foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft – maximum 15 millió Ft közötti 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen 

Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75% -ának megfelelő 

támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

                                                 
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben. 
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza á t ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben. 
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 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél 

eléréséhez; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet . 

 a projektben adaptív innovációs tevékenységet végeznek;  

 a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik.  
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a 

jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  

  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP ) kiemelt célcsoportja a 

magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy 

más néven feldolgozó ipar, melyet első sorban az TC3, illetve kisebb fókuszáltsággal a TC1, TC2 és TC4 

alatt támogat a program. A termelő tevékenységek Európából Ázs iába történő áttelepülése előnytelenül 

hatott a gazdasági szerkezetre, a munkanélküliségi ráta növekedett , különös tekintettel az alacsonyabban 

képzettek körében. A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége  növekszik, 

árbevételük emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható 

munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső 

piacon is. Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 

adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.  

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő 

vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a 

támogatást igénylő vállalkozásnál  

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy  

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.  

 

Jelen Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, 

fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az 

adaptív innovációt értjük, tehát  a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének 

javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, 

szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy 

lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, 

technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak 

adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak. 

 

Az OSLO Kézikönyv alapján minimum elvárás  az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás 

termékeiben vagy eljárásaiban létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított.  Az Oslo 

Kézikönyv 103. szakasz vi. bekezdése kimondja, hogy többek között az eszköz - és szoftverberuházás 

szintén beletartozik az innováció fogalmába. A Kézikönyv három kapcsolódási típust határoz meg: nyílt 

információs források, tudás és technológia beszerzése (ld. 269. szakasz). Jelen konstrukció keretében 

kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.  

 



7 
 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

Amennyiben a GINOP-2.1.8-17 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy 

annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Programot (GINOP), melynek fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások 

versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése.  

A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának, méretének növekedése a gazdasági és foglalkoztatás 

növekedés alapja, illetve a versenyképesség megőrzésére, javítására irányuló elképzelések 

motivációjának és pénzügyi hátterének forrása. Versenyképes cégekre van szükség ahhoz, hogy egy 

térség és az ország egésze képes legyen megőrizni lakosságát.  

A Partnerségi Megállapodás 5 fő gazdaságfejlesztési fókuszálási szempontot jelöl meg, melyek 

érvényesítésével a támogatni kívánt projektekben a hazai kkv-k technológiai fejlesztéseket valósíthatnak 

meg. Ennek egyik fókusza a kutatás-fejlesztésben és a technológiai innovációban rejlő potenciál 

kiaknázása: a hazai tudásbázisokra is építve és azokat erősítve a vállalati K+I tevékenységet hátráltató 

szűk keresztmetszetek feloldása, a technológiatranszfer mechanizmusok beindítása a vállalati prototípus-, 

termék-, technológia-, illetve szolgáltatásfejlesztések intenzitásának növekedése érdekében.  

Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a Kormány a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 

896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 

óráig fogadják hívását. 



8 
 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.  

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: 

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 

mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe3) 

 

a) Eszközbeszerzés 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.  

 

b) Immateriális javak beszerzése 

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a 

tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

                                                 
3 Elsődleges mezőgazdasági termelés a termőföld és az állattenyésztés a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékeinek 
termelése az ilyen termékek jellegét megváltoztató további műveletek végrehajtása nélkül;  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=celex:12012E/TXT4 A vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel legkésőbb az engedélyköteles 

tevékenység megkezdésekor rendelkezni kell.  

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a 

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Tárgyi eszközök, és immateriális 

javak beszerzésére irányuló 

tevékenység 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

6. § 5. alapján a kutatás-fejlesztési 

és innovációs aktivitás növelése a 

tudás- és technológia-intenzív 

vállalkozások körében 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 7. § 23. pontja 

szerinti csekély összegű 

támogatás 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében a 3.1.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem 

támogatható. 

3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások  

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:  

a) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban.  

b) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban meghatározott feltételek 

alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a 

támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi  leírások bővítésére, 

kiegészítésére nincsen lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az Irányító Hatóság 

számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.  
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c) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.  

d) A projektben vállalt feladatok költségvetésének reálisnak kell lennie. A hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális 

költségvetés előírásának az esetleges szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is, 

Szállító-váltás kizárólag indokolt esetben történhet, és  az új szállítónak is meg kell felelnie a 

Felhívásban foglalt feltételeknek és kockázati szempontoknak. 

e) A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF -ban foglalt egyéb 

feltételeknek. 

f) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költség/költségtételek semmilyen egyéb uniós, 

illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.  

g) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a 

szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek. 

h) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése alapján a projektjavaslat csökkentett 

elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell 

javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel 

szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy 

aránytalanul magas. 

i) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt Irányító Hatóság általi 

lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 

Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a vállalkozást közvetlen irányítása alatt tartja, így többek 

között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító Hatóság előzetes tájékoztatása 

nélkül nem változtatja meg. A változásról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító 

Hatóságot. 

j) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és 

közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül 

írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot. A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia 

arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogató Okiratban meghatározottak szerint beszámol. 

k) A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a 

tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt. 

l) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

m) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező 

kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és 

szavatossági feltételek biztosítása mellett. 
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n) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett 

tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenntartási 

időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a 

szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja 

bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként 

kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott 

vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges 

elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé – bérbe vagy más módon történő használatba adás 

esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a Szerződésbe lépjen be, 

vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.   

o) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási 

kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős 

kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt 

megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)  

Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási 

kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.   

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:  

 ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye,  telephelye, 

fióktelepe között egyezés áll fenn,  

 ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett 

tevékenység végzésére,  

 ha a megvásárolt eszközök a fenntartási időszakban együtt sem alkalmasak 

termelő tevékenység végzésére,  

 ha a támogatást igénylő, illetve az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, 

gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására 

 ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, 

vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön 

révén biztosított, 

 ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű 

készpénzes kiegyenlítés révén történik.   

p) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az 

ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.  

q) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár 

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 

utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás 

esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a 
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támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai 

támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások 

nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, Felhívásban, támogatói okiratban, 

támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.  

r) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költség/költségtételek semmilyen egyéb uniós 

illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.  

 

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban 

meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák 

valamelyikéhez. 

 

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: 

i) Egészséges társadalom és jólét; 

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; 

iii) Tiszta és megújuló energiák; 

iv) Fenntartható környezet; 

v) Egészséges és helyi élelmiszerek; 

vi) Agrár-innováció; 

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;  

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet. 

 

Intelligens technológiák: 

i) fotonika, lézertechnológia 

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák  

iii) bionika 

iv) nem gépipari fémfeldolgozás 

v) elektronika és félvezető-technológia 

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) 

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák  

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása) 

ix) építőipar (építőanyag-technológiák) 

x) textilipar 

xi) fa- és bútoripar 

xii) logisztika 

xiii) kulturális és kreatív ipar 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.  
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3.4.1.1.1 Kötelező vállalások: 

 

1. Saját tőke mértékének növelése  

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási 

időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50% -ával növekszik és annak 

mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig. 

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles 

adatot szolgáltatni.  

A kötelező vállaláshoz kapcsolódó mutató esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra  

kerül. 

A fenti mutató teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések ellenőrzése során történik.  

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:  

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek Kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd 

ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket 

megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 

során megszüntetni.  

b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások 

 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
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3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai 

befejezésének időpontjára szükséges tervezni. A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az 

ÁÚF 8. fejezete tartalmazza. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 

támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való  

elmaradás arányában. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett feladata. 

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.  

 

 

 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
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3.5 A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően sor került, a támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.  

 

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem 

jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.  

 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja 

tartalmazza. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap 

áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A 

projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljes ítésének a napja 

minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6. 2 

pontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2018. november 15. A két 

időpont közül a korábbi az irányadó. 

3.6 Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának 
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időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), 

továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a 

támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni . 

A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.  

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a Kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló 

fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
4
 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, 

telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a 

megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök 

számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a 

megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása 

igazolja a valódi működést: 

 Iparűzési adó fizetésigazolás. 

 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.  

Közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő   

Az előző két bekezdésben felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, 

tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A 

dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor 

ellenőrizhető.  

A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a Támogatási Szerződésben 

megjelölt megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen 

fenntartja, illetve üzemelteti. 

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül beszerzésre, 

berendezések, infokommunikációs technológia (IKT) eszközök) - kivéve a helyhez kötött informatikai 

eszközök, pl. szerver, rack szekrény, nagyteljesítményű nyomtató/szkenner stb.- a Kedvezményezett 

abban az esetben is eleget tesz szerződéses kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a – 

támogatási kérelemre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett 

székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen más 

országrészben folytat tevékenységet. 

 

3.6.1.1.  A megvalósítási helyszínre vonatkozó műszaki feltételek 

Eszközbeszerzés: helyhez kötött eszközök 

                                                 
4 A vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor rendelkezni kell.  
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A projekt keretében megvalósuló fejlesztés  tárgyát képező, helyhez kötött eszközök általában gépek, 

berendezések. 

A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha: 

 a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított , 

 az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség (üzemcsarnok, 

műhely szükséges), 

 a helyiség kialakítása (méretek, padozat teherbírása) és infrastruktúra ellátottsága (elektromos 

áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai infrastruktúra, biztonsági infrastruktúra; ú.m. 

tűzi víz és tűz- és füstjelző berendezés), az ott dolgozók számára kialakított kommunális 

helyiségekkel, alkalmas kell, legyen a beszerzett eszközzel végzendő tevékenységhez.  

Eszközbeszerzés: mobil eszközök 

Mobil eszközbeszerzés esetén a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a mobil eszközök 

átmeneti tárolására. 

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell : 

 közútról történő megközelítés lehetőségét, 

 gépek ki/bejárásának lehetőségét,   

 gépek tárolására alkalmas teret (terepet), valamennyi a projekt keretében beszerzett mobil 

berendezés egyszerre történő tárolása esetén is (sármentesített felület), 

 gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi), 

 tűzvédelmet. 

Egyéb esetekben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök: 

 ki/beszállításának lehetőségét, 

 biztonságos elhelyezését/raktározását a tároló helyiségben.  

Eszközbeszerzés: IKT eszközök 

 IKT eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnel kapcsolatos, az eszközök 

üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges műszaki elvárások (kommunális infrastruktúrával, 

szélessávú internet csatlakozással rendelkező épület, szerver megfelelő elhelyezése, a 

beszerzett számítógépeknek megfelelő irodai munkahely) csak abban az esetben érvényesek, 

amennyiben az eszközök üzemeltetésének helyszíne egybe esik a projekt megvalósítási 

helyszínével. 

 A támogatásból beszerzett IKT eszközök üzemeltetése, működtetése a megvalósítás helyszínén 

kívül is történhet, és nem releváns, hogy a támogatott eszközzel nyújtott  szolgáltatás hol érhető 

el. Ilyen esetekben az üzemeltetés helyszínével, és nem a megvalósítás helyszínével 
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kapcsolatban támaszthatók az eszközök üzemeltetéséhez tárolásához előírt, a megvalósítás 

helyszínére vonatkozó műszaki követelmények.  

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni 

viszonyai az ÁÚF 7. pontjában az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt 

vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per
5
, - 

és igénymentes
6
, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt 

ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal 

nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a 

fenntartási kötelezettség idejére.  

Amennyiben a projektet, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják 

megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati 

megosztásra vonatkozó vázrajz támogatási kérelemmel történő benyújtása. A per, - és igénymentesség 

követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, 

amely a projekt (fejlesztés) helyszíne. 

 

3.7 Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás  

3.7.1. Indikátorok 

Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a Kedvezményezett az alábbi 

indikátorokról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni : 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
 
1) Célérték

7
 Azonosító 

                                                 
5 Permentesség: nincs folyamatban az ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per- így különösen törlési és 
kiigazítási; az ingatlan tulajdonjogát érintő; a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti 
per  

 
6 Igénymentesség: azt jelenti, hogy senkinek nincs az ingatlanra vonatkozó, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonjogának megszerzőjét az ingatlanhoz f űződő 
tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen módon és mértékben akadályozná, korlátozná. 

Igénynek minősül például, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak: visszavásárlási jog; vételi jog;  
végrehajtási jog; a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás; bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás; kisajátítási és telekalakítási eljárás 
megindításának a ténye; árverés kitűzésének ténye; zárlat; tulajdonjog fenntartással történő eladás; az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

felfüggesztésének ténye; jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és 
jellege. Nem minősülnek igénynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, így például a jelzálogjog, az elidegenítési és 
terhelési tilalom, a szolgalmak és haszonélvezeti jog. 
7
 Operatív program szinten a 1b) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték 
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Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
 
1) Célérték

7
 Azonosító 

Új termékek forgalomba 

hozatala céljából 

támogatott vállalkozás 

(igen/nem) 

ERFA vállalkozás  
közös 

kimeneti 
GINOP-2:530 CO28 

Új termékek gyártása 

céljából támogatott 

vállalkozás (igen/nem) 

ERFA vállalkozás  
közös 

kimeneti 
GINOP-2:550 CO29 

 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) a 88. §-a alapján a Kedvezményezett kizárólag a vissza 

nem térítendő támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 

támogatási szerződésben.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott  érték 75%-át, 

a vissza nem térítendő támogatás arányosan csökkentésre kerül, illetve a Kedvezményezett - a vis maior 

esetét kivéve - a támogatás és a kölcsön arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles 

visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó 

szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai 

tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, 

szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont 

c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.  

Továbbá a Kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez  (ezen indikátorokra 

vonatkozóan a támogatást igénylőnek projektszinten nem szükséges elérendő célértéket meghatároznia): 

Projektszinten nem releváns. 

 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa 1) Célérték
8
 Azonosító 

A vállalati K+F kiadások 

aránya a GDP-hez 

képest (BERD/GDP) 

 

ERFA % 
OP 

eredmény 
0,71 2.2 

                                                 
8
 Operatív program szinten a 1b) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték 
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Támogatásban 

részesülő vállalkozások 

száma 

 

ERFA vállalkozás 
közös 

kimeneti 
GINOP-2: 2 755 CO01 

Az innovációs vagy K+F 

projekteknek 

közpénzből nyújtott 

támogatáshoz 

illeszkedő 

magánberuházás 

 

ERFA 

 

EUR 

 

közös 

kimeneti 

GINOP-2: 

282 773 636 
CO27 

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 

 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3.  Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.8 Fenntartási kötelezettség  

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének 

terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.  

 

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint 

a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó 

kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása 

megtörtént.  

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a 

fenntartási időszak végéig fenntartja. 

A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási 

időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt 

a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy 
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meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a 

beruházó állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a 

lecserélt tárgyi eszközzel, azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, 

továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.  

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáig csak az 

Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb 

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.  

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles 

adatot szolgáltatni. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a 

Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt 

Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a Záró 

Jegyzőkönyv elkészült.  

 

3.9 Biztosítékok köre  

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

 

3.10 Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.  

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásbó l (pl.: 

támogatott hitelből) állhat.  

Saját forrásnak a Kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai 

Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás 

minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10% -a. 

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére más forrásból 

nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó 

másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített 

maximális támogatási intenzitást. 

A Felhívás révén igénybe vett támogatás keretében elszámolt kiadási tételekre – azaz a projekt összes 

elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, illetve több 

operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más 

szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl. 
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Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási 

formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét.  

Fentiek alapján a jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt elszámolható 

költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs  lehetőség. 

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési 

igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását, vagy legkésőbb az első kifizetési 

igénylésekor az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat benyújtja. Amennyiben a 

Kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, 

úgy az önerő igazolására nincs szükség. 

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az 

önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés keretében az önerő 

tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.  

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.  

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe 

nem számít bele), 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok  fióktelepei, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
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A GINOP-2.1.8-17 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, 

amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási 

kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van 

(beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése 

ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól. 

4.1.1. Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

 

4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást 

igénylő részére: 

a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban, 

b) amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít 

bele, 

c) amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 1 főt. 

d) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív, 
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e) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke 

alá csökkent, 

f) amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét , 

g) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által 

indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában , 

h) amely vállalkozás ezen Felhívás keretéből már részesült támogatásban, 

i) amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott 

támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének 

elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól,  ha a 

támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott 

Támogatói Okiratot, vagy elállt attól. 

j) amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található 

TEÁOR számok alá tartozik, 

k) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére
9
, 

 

l) amely a beszerzést olyan vállalkozástól veszi igénybe, mely vállalkozás tagja(i), tulajdonosa(i), 

alkalmazottja(i), továbbá a vállalkozás képviseletére jogosult(ak) személy(ek) a támogatási 

kérelem benyújtását megelőzően, támogatást igénylő vállalkozásban döntési, felügyeleti, irányítói 

jogkört gyakorolt(ak), vagy jelenleg gyakorol(nak). 

                                                 
9 Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:  
a) Korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatf inanszírozási 
támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan 
KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatf inanszírozási beruházásra 

jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, 
ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének 
tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés 

alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat 
jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét. 
b) Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a 
kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatf inanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első 

kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által 
végzett átvilágítást követően kockázatf inanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint 
fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan 
felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett 

vállalkozástípusokat jelenti. 
c) Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív f izetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a 
feltételeknek, amelyek a kollektív f izetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak. 
d) Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a 

kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik. 
e) Olyan vállalkozás esetében, amely nem kkv, amennyiben az elmúlt két évben: 
1. a vállalkozás könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt; és 

2. a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem érte el az 1,0 értéket. 
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A fentieken túl az egyes támogatási kategóriák esetében az alábbiak szerint további kizáró okok állnak 

fenn: 

Csekély összegű támogatás keretében nem nyújtható támogatás:  

a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez nyújtott támogatás,  

b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához  vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben  

i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett 

vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 

kerül rögzítésre, vagy 

ii. a támogatás az elsődleges termelőknek  történő teljes vagy részleges 

továbbítástól függ, 

c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,  

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,  

f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,  

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 30. 9 órától 

2018. január 31-én 12 óráig lehetséges. 

b) Amennyiben a támogatást igénylő a jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt 

be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem 

automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási 

kérelem visszavonását vagy az elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.  

c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 

keresztül. 
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d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 

6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen 

aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül 

cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak  

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
10

 látták el - postai 

úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 

elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő 

kezdőnapja nem munkanap, a határidő kezdő napja a következő munkanap, illetve ha a 

határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a köve tkező munkanapon jár le. 

A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 

szolgáltatás
11

/futárposta-szolgáltatás
12

 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1539 Budapest, Postafiók 684.  

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő 

nevét és címét. 

                                                 
10 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
11 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 

küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 

b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy f ióktelepén történő felvétele.  
12 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 

alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk f igyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 

alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1 Kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített 

kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra. Szóbeli 

egyeztetésre a Felhívás keretén belül nincs lehetőség. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.  

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van lehetőség tisztázó 

kérdés alkalmazására. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3.2. pontjában találhatóak (A támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben). 

4.4.2 Kiválasztási kritériumok 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, 

valamint az alábbi kritériumoknak: 

1.  Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

a. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 

benyújtásra került, 

b. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint, 

c.  A támogatást igénylő a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. 

prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a 

támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást 

is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött 

Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól.  

d. A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott 

feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal töltötte ki. A támogatást 

igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai -

pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatás i kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási Felhívás nélkül elutasításra kerül. 
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2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú szakmai melléklete tartalmazza. 

Amennyiben a Felhívás 1. sz. mellékletében szereplő hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a 

támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági 

szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri 

alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

A tartalmi vizsgálat az alábbi kritériumok alapján történik: 

Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a 

támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal. 

Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében az alábbi tartalmi értékelési 

szempontok alapján adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot. 

 

 

  Értékelési szempont Érték 

  Értékelési előfeltételek   

  A projekt célja összhangban van a Felhívás céljával? Igen/Nem 

  A projekt költségvetése reális? Igen/Nem 

 

A projekt közvetlenül, vagy közvetve illeszkedik a Nemzeti S3-ban 

meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy 

intelligens technológiák valamelyikéhez? 

Igen/Nem 

  Versenyképesség 
 

1 

A támogatást igénylő: 

Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k
13

: nagy növekedési potenciállal 

rendelkező KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az 

azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5% -kal 

meghaladta. 

  

10  

                                                 
13

 a-1  / a-2  ≥ 1,05 vagy a0  / a-2  ≥ 1,05 

ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
ahol a-1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele;  
ahol a-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele. 
 

file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!A28
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!A28
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!A28
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!A28
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!A28
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2 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári 

és/vagy üzleti évben a tevékenységi körében folyamatosan szerepelt és jelenleg 

is hatályos a TEÁOR ’03 szerint 73.10 (műszaki kutatás, fejlesztés), illetve a 

TEÁOR ’08 szerint vagy 72.11 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), vagy 72.19 

(egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés).   

5 

3 Az igényelt támogatás nem éri el az elszámolható költség 40%-át. 10 

4 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két üzleti 

és/vagy naptári év valamelyikében legalább egy alkalommal K+F 

adókedvezményt igénybe vett. 

10 

5 Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált klaszter tagság alapján) 5 

6 

A támogatást igénylő által a projekt keretében fejleszteni kívánt tevékenység az 

Irinyi Terv
14

 kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik. (Ezen kiemelt, fejlesztendő 

tevékenységek TEÁOR besorolását a Felhívás 8.5 számú melléklete 

tartalmazza.) 

5 

7 
Saját tőke arányos saját forrás érték (összes saját forrás / utolsó lezárt év saját 

tőke) *100 < 70%-nál". 
10 

8 
Nettó árbevétel arányos saját forrás érték [összes saját forrás / (utolsó lezárt év 

éves nettó árbevétel)]*100 < 80%". 
10 

9 
Befektetett eszköz arányos saját forrás érték összes saját forrás / (utolsó lezárt 

év tárgyi eszközök + utolsó lezárt év immateriális javak) *100 < 70%". 
10 

10 

 

1 főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) (utolsó lezárt év adózás előtti eredmény 

vagy jövedelem, illetve veszteség + utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + 

utolsó lezárt év személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám > 3.000 e 

Ft" 

15 

1 főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) (utolsó lezárt év adózás előtti eredmény 

vagy jövedelem, illetve veszteség + utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + 

utolsó lezárt év személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám > 750 e 

Ft" 

10 

11 
 A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek 

gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg.
15 

5 

12 
A támogatást igénylő olyan  GINOP 1, és/vagy GINOP 3, és/vagy GINOP 4 

keretében támogatott projekttel rendelkezik, amely esetében a záró kifizetés -
5 

                                                 
14 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/irinyi-terv-magyarorszag-ujraiparositasaert 
15

 A beruházás magában foglalja az ilyen berendezésekbe beépülő alkatrész(ek), és/vagy részegység(ek) és/vagy alapanyag(ok) 

és/vagy adalékanyag(ok) gyártására irányuló beruházást is, amennyiben a gyártás során létrejövő anyagok/termékek a megújuló 

energia előállítására szolgáló berendezések gyártója részére beszállításra és a végtermékbe beépítésre kerülnek.  

 

file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/SzabadosTa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/35B8ED99.xlsx%23RANGE!_ftn2
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/irinyi-terv-magyarorszag-ujraiparositasaert
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igénylés benyújtásra került. 

  100 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.  

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt az elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.  

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet. 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió 

forint.  

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet. 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza 

nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a 

megítélt támogatás 75 %-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.  

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  
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A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti 

szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.  

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

5.5.1 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

a) Eszközbeszerzés költségei 

Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei , amely tartalmazza a 

vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint 

az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is . Kizárólag a Felhívás 3. 

számú mellékletét képező VTSZ lista szerint i eszközök költségei számolhatók el. 

b) Immateriális javak beszerzésének költsége  

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi 

fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista 

szerint, 

 Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc 

beszerzése, 

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített 

újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő 

nyilatkozattal alátámasztott know-how. 

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

 

a) E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  

Jelen Felhívás esetében nem áll fent az e-beszerzés funkció használatára vonatkozó 

kötelezettség. 

b) Jelen Felhívás esetében egyszeri és többszöri elszámolásra is van lehetőség. Egyszeri 

elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.  

c) Egyszerűsített elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség. 

d) Adott támogatási kérelem keretében legfeljebb 4 db költségtétel rögzítése lehetséges. Egy típusú 

költségtételhez darabszám korlátozás nem kapcsolódik.  A költségtétel beazonosíthatóságának 

érdekében egy költségtételhez csak 1 nyertes ajánlat kapcsolódhat.  
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e) A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a 

projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. 

december 31-éig megőriznie. 

f) Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs lehetőség.  

g) Jelen felhívás alapján szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.  

h) A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b pontja értelmében a nem közbeszerzés 

köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:  

Nem független az az ajánlattevő,  

 

 amelyben a támogatást igénylő / Kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - 

irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében 

nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy 

hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;  

 amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a 

szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást 

igénylő / Kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés 

vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói 

vagy kinevezési; vagy  

 ha a támogatást igénylő / Kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.  

 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 

2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az 

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 

házastársa. 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 
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5.8 Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

1. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. 

sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy 

Kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a Kedvezményezett vezető 

tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól   történő 

szolgáltatás megrendelése, beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, 

saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének 

költségei: 

 műszaki gépek, berendezések, 

 immateriális javak, 

 és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,  

2. garanciális költségek, 

3. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre 

történő áttelepítési költsége, 

4. franchise díj, 

5. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, 

6. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,  

7. kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés, 

8. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza 

nem térítendő támogatás formájában, 

9. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek , 

10.  deviza-átváltási jutalék, 

11.  pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség, 

12.  bírságok, kötbérek és perköltségek, jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely 

mögött a teljesítés nem igazolható, 

13.  működési és általános költségek (rezsi), 

14.  reprezentációs költségek, 

15.  utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon, 

kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),  

16.  kiszállási díj, 

17.  jogszabály-frissítési díj, 
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18.  fordítási költségek, 

19.  levonható ÁFA, 

20.  gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, földmunkagépek, útépítőgépek, 

21.  szerszámkészlet, 

22.  műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,  

23.  meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép 

teljesítménye, paramétere megváltozik, 

24.  eszközök leszerelési költsége, 

25.  szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,  

26.  azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt  bérleti vagy 

egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást 

igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,  

27.  irodabútor, 

28.  készletek beszerzése, 

29.  termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom 

utáni) díja, 

30.  nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével, 

31.  infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek 

a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási 

költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati 

fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg, 

32.  informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,  

33.  terméktámogatási díj. 

34.  szóbeli tanácsadás. 

 

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett 

támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel 

a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját. 

 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Támogatáshalmozódás 
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Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami 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 vagy összeg túllépéséhez. 

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

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.  

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 

támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, 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 támogatási intenzitásig vagy támogatási 

összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással 

halmozható. 

 

5.9.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Az alábbi szabályok a teljesség igénye nélkül kerültek idézésre, a  támogatási kategóriák részletes 

szabályait az a 651/2014/EU bizottsági rendelet tartalmazza. 

Csekély összegű támogatás  

 

 A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló 

Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt 

csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, 

valamint az megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni 3 pénzügyi év vonatkozásában.  
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A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 1407/2013/EU Biz. rendelet 3. cikk 

(2) bekezdésben rögzített felső határig halmozható.   

 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.  

 

A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - 

az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a 

részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 

összegű támogatások támogatástartalmáról. 

 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

a) Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló , 

amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalra. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 

jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.  

b) Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum 

Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolatát 

kell benyújtani. 

c) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által 

hitelesített aláírásminta. 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának  alkalmasnak kell lennie a 

cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

d) A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV -nak kötelezően 

megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/
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tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2016. évről beküldendő NAV 

adatlap száma: 1629-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása. 

e) A projekt keretén belül a támogatási igény benyújtását követően beszerzésre kerülő új eszköz esetén 

minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, független
16

 árajánlatadó által kiállított, árajánlat 

csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

i. az árajánlatadó megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra 

vonatkozóan; 

ii. gyártó megnevezése, származási országa 

iii. az árajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, gyártó által meghatározott műszaki 

paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és 

az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését; 

iv. tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;  

v.  az árajánlat tárgyának Vámtarifa Számát (VTSZ) számát;  

vi. az árajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 

napnál nem lehet régebbi; 

vii. az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat; 

viii.  az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;  

ix. amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítást, szállítás, üzembe helyezés is, kérjük ezen 

költségeket külön feltüntetni. 

x. az árajánlatadó honlapjának elérését. 

f) Immateriális javak beszerzése esetén minden költségtétel alátámasztására 1 db érvényes, 

független
17

 árajánlatadó által kiállított, árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

i. az árajánlatadó megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra 

vonatkozóan; 

ii. gyártó megnevezése, származási országa 

iii. az árajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, gyártó által meghatározott műszaki 

paramétereit, szakmai jellemzőit, 

iv. szoftver esetében az árajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;  

v.  az árajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 

napnál nem lehet régebbi; 

                                                 
16 Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa 
(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy 
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, 
vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 

szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy 
a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezés i jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
17 Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa 
(irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy 
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, 
vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 

szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy 
a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezés i jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 
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vi. az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat; 

vii. az árajánlatadó honlapjának elérését, 

viii. know-how, esetében mellékelni szükséges az ajánlati árat alátámasztó szabadalmi kamara 

nyilvántartásába vett ügyvivő által készített szellemi vagyon értékelést és a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az 1 db érvényes árajánlat nem támasztja alá megfelelően a 

költség realitását, abban az esetben az Irányító Hatóság hiánypótlási felhívás keretében további 

legfeljebb 2 db érvényes árajánlat bekérését írhatja elő.  

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani 

forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat 

esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges 

hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 

Felhívjuk figyelmét, hogy árajánlat és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok adatainak 

meg kell egyezniük.  

g) Az utolsó érvényes, pozitív elbírálású akkreditációs projektben történő részvételt alátámasztó klaszter 

menedzser igazolás. (amennyiben releváns)  

h) Társaságiadó-bevallás 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell 

csatolni. A Nyilatkozat c. dokumentum vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási 

kérelem véglegesítése és lezárása után generálja az elektronikus kitöltőprogram, így az a 

csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a jelen 

Felhívás 4.3. d) pontjában meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és 

elbírálásának folyamatát az ÁÚF. c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a 

www.szechenyi2020.hu oldalról. 
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.  

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az 

ÁÚF. c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard 

eljárásrendben 

b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített 

eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt 

eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási  

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről  

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek  

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának  követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10.  Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek  

11.  A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.   A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények  

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. számú szakmai melléklet  

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 
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2. számú szakmai melléklet  

Fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolása: 

Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (90) 

Állat-egészségügyi ellátás (75) 

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása (15) 

Bútorgyártás (31) 

Egyéb építmény építése (42) 

Egyéb feldolgozóipari tevékenység (32) 

Egyéb jármű gyártása (30) 

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (74) 

Élelmiszergyártás (10) 

Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés (71) 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés (81) 

Épületek építése (41) 

Erdőgazdálkodás (02) 

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása (16) 

Fémalapanyag gyártása (24) 

Fémfeldolgozási termék gyártása (25) 

Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel -kiadás (59) 

Gép, gépi berendezés gyártása (28) 

Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása (45) 

Gumi-, műanyag termék gyártása (22) 

Gyógyszergyártás (21) 
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Hulladékgazdálkodás (38) 

Humán-egészségügyi ellátás (86) 

Információs szolgáltatás (63) 

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása (33) 

Italgyártás (11) 

Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás (19) 

Kőolaj-, földgázkitermelés (06) 

Közúti jármű gyártása (29) 

Légi szállítás (51) 

Nemfém ásványi termék gyártása (23) 

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (01) 

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység (18) 

Papír, papírtermék gyártása (17) 

Postai, futárpostai tevékenység (53) 

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység (52) 

Ruházati termék gyártása (14) 

Speciális szaképítés (43) 

Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (93) 

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (26) 

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása (95) 

Szárazföldi, csővezetékes szállítás (49) 

Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (39) 

Szennyvíz gyűjtése, kezelése (37) 
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Távközlés (61) 

Textília gyártása (13) 

Tudományos kutatás, fejlesztés (72) 

Vegyi anyag, termék gyártása (20) 

Villamos berendezés gyártása (27) 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (35) 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (36) 
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3. számú szakmai melléklet  

Elszámolható tárgyi eszközök körét meghatározó VTSZ szám szerinti lista: 

 

 

VTSZ 

kód 
Meghatározás 

7301 
Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett 

szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból 

7308 

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, 

zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, 

valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való 

felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból 

vagy acélból 

7309 

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony 

gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy 

hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül 

7310 

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen anyag (a sűrített vagy 

folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, 

bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül 

7321 

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, 

parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű 

hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból 

8402 
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, 

központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán 

8404 

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, 

koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő 

energiaegységhez 

8405 
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz -fejlesztő és 

hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is  

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 

8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 

8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina 

8412 Más erőgép és motor 

8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 

8414 
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy 

visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is  

8417 Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos 
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működésű kivételével 

8419 

Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, 

a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. 

melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, 

elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és 

készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő 

8420 Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével 

8421 
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására 

szolgáló gép és készülék 

8423 
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal 

működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez  

8424 

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi 

is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok - vagy 

gőzszóró és hasonló gép 

8438 

Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére 

vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy 

előkészítésére szolgáló gép kivételével 

8439 
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló  

gép 

8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is  

8441 
Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta 

vágógépet 

8442 

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló 

gép, készülék és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, 

nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és 

litográfiai kő (például csiszolt, szemcsézett vagy polírozott ) 

8443 

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó 

nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva 

is; ezek alkatrészei és tartozékai 

8445 

Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak 

készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 

8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép 

8446 Szövőgép (szövőszék) 

8447 
Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy 

hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 

8448 

A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő 

indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444-

8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, 

kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű) 



46 
 

8449 
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére 

szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb 

8451 

Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, 

bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá 

tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. 

linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; 

átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

8452 
Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére 

alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű 

8453 
Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli  vagy más 

cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével  

8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 

8455 Fémhengermű és ehhez való henger 

8456 

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy 

fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy 

plazmasugaras eljárással működik 

8457 Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására 

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 

8459 

Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró 

gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az 

esztergáló központot is) kivételével 

8460 

Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém 

vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 

8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével 

8461 

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-

simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet 

leválasztásával működő más szerszámgép 

8462 

Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém 

megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló 

szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém 

vagy keményfém megmunkálására 

8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet  megmunkálására 

8464 
Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló ásványi anyag vagy üveg 

hidegmegmunkálására 

8465 
Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, 

keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására 

8466 

A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és 

tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és 

szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó 
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8467 
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem 

elektromos motorral működő 

8468 
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá 

tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre 

8470 

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; 

könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; 

pénztárgép 

8471 

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a 

kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok 

feldolgozásához 

8475 

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa 

összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő 

megmunkálására szolgáló gép 

8477 
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban 

máshol nem említett gép 

8480 
Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő 

forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához  

8481 

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, 

kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt 

szelepet 

8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 

8483 

Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és 

csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató 

csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és 

szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is) 

8484 

Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és hasonló kötőelem; különböző 

anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban 

vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 

8486 

Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus 

integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; 

az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések  9. C) pontjában említett gépek és készülékek; 

alkatrészek és tartozékok 

8487 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, 

érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész 

8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]  

8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 

8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei 

8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor 

8505 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; 
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elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; 

elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej  

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem) 

8507 
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú 

elválasztólemezeit is 

8514 

Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség 

alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy 

laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére 

8515 

Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, 

ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy 

hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására 

(szórására) szolgáló gép és készülék 

8517 

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli 

hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, továbbítására vagy 

vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi - 

vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527|vagy 8528|vtsz. alá 

tartozó, adására, továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek k ivételével 

8518 

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, 

mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; 

hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység 

8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is  

8522 
Kizárólag vagy elsősorban a 8519|vagy a 8521|vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és 

tartozéka 

8523 

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más 

adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt 

lemezek gyártásához, a 37.|árucsoportba tartozó termékek kivételével  

8525 

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó 

készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és 

videokamera-felvevők 

8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék 

8527 
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, 

közös házban 

8528 

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas 

készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket 

magában foglaló is 

8529 Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528|vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 

8532 Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor 

8533 Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert is), a 
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fűtőellenállás kivételével 

8534 Nyomtatott áramkör 

8535 

1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy 

elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl. 

kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, 

túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más csatlakozók, csatlakozódoboz) 

8536 

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy 

elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például 

kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, 

lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból álló 

nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók  

8537 

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 

8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az 

elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet 

vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó 

kapcsolókészülékek kivételével 

8538 Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei 

8539 
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az 

ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa 

8540 
Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal 

töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső) 

8541 

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz,  beleértve a 

fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos 

kristály 

8542 Elektronikus integrált áramkörök 

8543 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép és készülék egyedi feladatokra  

8545 
Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra 

szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül  

8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő 

8547 

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag 

szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket 

az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz.  alá tartozó 

szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső 

és ezek csatlakozódarabjai 

8548 

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, 

kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az 

árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze 

9011 
Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy 

mikro-képvetítő is 
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9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék  

9013 
Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az 

árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer 

9014 Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék  

9015 
Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai 

vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő 

9016 Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is  

9017 

Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, 

rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz . alá nem besorolható kézi 

hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) 

9018 
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más 

elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék  

9019 

Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; 

ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati 

légzőkészülék 

9020 
Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel sem cserélhető szűrőkkel nem 

rendelkező védőálarc kivételével 

9022 

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, 

fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más 

röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy 

kezelőasztal, szék és hasonló 

9024 
Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más 

mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) 

9025 
Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer 

és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is 

9026 

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek 

mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, 

manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és 

készülék kivételével 

9027 

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, 

spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy 

hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek 

mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási -időmérő is); mikrotom 

(metszetkészítő) 

9028 
Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, ezek 

hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is  

9029 

Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló 

készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014|vagy 9015|vtsz. alá tartozó készülék kivételével; 

stroboszkóp 
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9030 

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére 

szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, 

gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló 

műszer és készülék 

9031 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; 

profilvetítő 

9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 

9402 

Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy 

mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő- és 

emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze 
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4.  számú szakmai melléklet  

Elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR szám szerinti lista : 

58.29.1 Csomagolt rendszerszoftver 

58.29.11 Csomagolt operációsrendszer 

58.29.12 Csomagolt hálózati szoftver 

58.29.13 Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver 

58.29.14 Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv szoftver 

58.29.2 Csomagolt alkalmazási szoftver 

58.29.21 
Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt 

alkalmazási szoftver 

58.29.29 Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver 
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5. számú szakmai melléklet  

Az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatok listája  a 2. számú melléklet alapján szűkítve  

 

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás  

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása   

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása  

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás  

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás  

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása   

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  

1041 Olaj gyártása   

1042 Margarin gyártása    

1051 Tejtermék gyártása    

1052 Jégkrém gyártása    

1061 Malomipari termék gyártása    

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása    

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása    

1072 Tartósított lisztes áru gyártása    

1073 Tésztafélék gyártása    

1081 Cukorgyártás   

1082 Édesség gyártása   

1083 Tea, kávé feldolgozása    

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása    

1085 Készétel gyártása    

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása    

1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása    
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1091 Haszonállat-eledel gyártása   

1092 Hobbiállat-eledel gyártása   

1101 Desztillált szeszes ital gyártása    

1102 Szőlőbor termelése    

1103 Gyümölcsbor termelése    

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása    

1105 Sörgyártás  

1106 Malátagyártás  

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása  

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás  

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása  

2540 Fegyver-, lőszergyártás  

2611 Elektronikai alkatrész gyártása  

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása  

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása  

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása  

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása  

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása  

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása  

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)  

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása   

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása  

2814 Csap, szelep gyártása  

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása  

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása  

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása  
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2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)  

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása  

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása  

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása  

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása  

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása  

2849 Egyéb szerszámgép gyártása  

2891 Kohászati gép gyártása  

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása  

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása  

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása  

2895 Papíripari gép gyártása  

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása  

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása  

2910 Közúti gépjármű gyártása  

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása  

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása  

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása  

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása  

3040 Katonai harcjármű gyártása  

3250 Orvosi eszköz gyártása  

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése    

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése    

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása   

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása    
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3831 Használt eszköz bontása    

3832 Hulladék újrahasznosítása    

3990 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés   

6110 Vezetékes távközlés 

6120 Vezeték nélküli távközlés 

6130 Műholdas távközlés 

6190 Egyéb távközlés 

7500 Állat-egészségügyi ellátás 

8610 Fekvőbeteg-ellátás 

8621 Általános járóbeteg-ellátás 

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

  


