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Tájékoztató a kiskereskedelmi ellátásbiztonság javítására fókuszáló 
támogatás igénylésének feltételeiről 

 
Jelenleg hazánk településeinek közel 45%-a sorolható azon kistelepülések közé, melyek gazdasági 
és szociális okok miatt hátrányos kiskereskedelmi ellátási helyzetben vannak. A program célja olyan 
digitális kereskedelmi és logisztikai újítások fejlesztésének és bevezetésének támogatása, mellyel 
javítható a vidéki kiskereskedelmi ellátásbiztonság stabilitása. A program két kiemelt területre, az 
élelmiszer- illetve a gyógyszer-kiskereskedelemre fókuszál, mivel ezen szektorok biztonságos 
jelenléte elengedhetetlen a normál életszínvonal kialakításához, illetve fenntartásához. 
 
A támogatási programból adódó feladatok ellátását az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) végzi. Jelen tájékoztatót a Támogató 
adja ki.  
 
1. A támogatásra vonatkozó fontosabb jogszabályok 
 

 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet1 (a továbbiakban: Ácsr.) 

 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet2 (a továbbiakban: De minimis rendelet) 

 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: KKV tv.) 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 

 „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi 
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 
C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény3 (a továbbiakban: átmeneti keretszabály) 

 Az Európai Bizottság az SA.58312 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5938 final számú, 
2020. augusztus 26-i határozata4 [a továbbiakban: az SA.58312 (2020/N) számú ügyben hozott 
bizottsági határozat] 

 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 

  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 

 Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó 
törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 2021. évi CXXIX. törvény 

 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
 

                                                           
1 HL L 187. 2014.06.26. 1. o.; módosította: a 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20.), a 2020/972/EU bizottsági rendelet (HL 
L 215., 2020.7.7.), valamint a 2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270, 2021.07.29 
2 HL L 352, 2013. 12.24. 1.o; módosított a 2020/972/EU bizottsági rendelet (HL L 215., 2020.7.7.), 
3 Módosult: 2020. április 3-án [C(2020) 2215], május 8-án [C(2020) 3156], június 29-én [C(2020) 4509], október 13-án [C(2020) 7127], 2021. január 

28-án [C(2021) 564], valamint 2021. november 18-án [C(2021) 8442] 
4 módosította az SA.58806 ügyben hozott C(2020) 7138, az SA.60080 számú ügyben hozott C(2020) 9383, az  A.62449 ügyben hozott C(2021) 

2613, az SA.63175 számú ügyben hozott C(2021) 4095, az SA.63616 számú ügyben hozott C(2021) 5305, SA.64593 számú ügyben hozott 6680, 
valamint az SA. 100796 számú ügyben hozott C(2021) 9777 számú határozata 
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2. Támogatásban részesíthetők köre 
 
Támogatást igénylők azon vállalkozások lehetnek, 

a.) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, 
b.) amelyek mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalkozásnak minősülnek, 
c.) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő. 

 
3. Támogatható tevékenységek köre 
 
3.1. A támogatható tevékenységek köre: 
 
a program céljával, a digitális kereskedelmi és logisztikai újítások fejlesztésével és bevezetésével 
összhangban az alábbi tevékenységek támogathatók: 

a) kapacitásbővítés, 
b) termékkínálat bővítésére, 
c) termékek piacra vitele, 
d) kutatási és fejlesztési tevékenység, 

 
4. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 
 
A támogatható tevékenységek támogatási jogcímek szerinti besorolását és maximális támogatási 
intenzitását jelen programban az alábbi táblázat mutatja be. 
 
A támogatási kérelmet benyújtók választhatnak, hogy 

 a támogatást átmeneti támogatás jogcímen igénylik , VAGY 

 a támogatást csekély összegű támogatás jogcímen igénylik, mely esetben átmeneti 
támogatás jogcím nem igényelhető. 

 
Támogatható  
tevékenység 

Támogatás 
jogcíme 

Támogatás 
intenzitása 

Támogatás  
jogalapja 

a) kapacitásbővítés, 
b) termékkínálat bővítésére, 
c) termékek piacra vitele, 
d) kutatási és fejlesztési tevékenység, 

Csekély összegű 
támogatás 

100 % 
Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű 
támogatás 

a) kapacitásbővítés, 
b) termékkínálat bővítésére, 
c) termékek piacra vitele, 
d) kutatási és fejlesztési tevékenység, 

Átmeneti 
támogatás 

100 % 
Átmeneti keretszabály 3.1. szakasza, 

az SA.58806 (2020/N) számú 
ügyben hozott bizottsági határozat 

 
A táblázatban foglalt, tevékenységek szerinti maximális támogatási intenzitásokat illetően kérjük az 
alábbiakat figyelembe venni: 

 a ténylegesen elérhető intenzitás a szakpolitikai célok és az alkalmazandó állami támogatási 
kategóriára vonatkozó szabályok együttes figyelembe vételével kerül megállapításra. A 
tényleges intenzitás meghatározásakor az egyes jogcímekre vonatkozó további szabályok 
is figyelembe vételre kerülnek, azaz adott fejlesztési projekt esetében a tényleges intenzitás 
alacsonyabb is lehet, mint a fent megadott maximumok. 

 
4.1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok: 
 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, és a bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatások kizárólag átlátható formában nyújthatók Támogató által. Az 
átláthatóság biztosításának megvalósításában való közreműködési kötelezettséget – hiteles 
dokumentum- és adatszolgáltatás teljesítése a teljes projekt életciklus időszaka alatt – 
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kedvezményezetti oldalról a támogatói okirat jóváhagyásával minden pályázó kötelező érvényűnek 
tekinti magára. 
 
A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrzi. A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a 
Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, valamint az 
átmeneti keretszabály 88. pontja szerinti közzététel céljából. Az adatszolgáltatás módjára, az 
adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 
18/A-18/D. §-ai határozzák meg. 
 
4.2. Nem ítélhető meg támogatás (átmeneti támogatás kivételével): 

a) 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 (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet) meghatározott akvakultúra termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez, 

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

forgalmazásához használja fel, amennyiben: 
-  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
-  a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 
g) amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 

2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül. 
 
4.3. Átmeneti támogatás 
 
Az átmeneti támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottság SA.58806 (2020/N) számú 
határozatában foglaltakkal, valamint az Atr. szabályaival összhangban nyújtható. 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 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 túllépéséhez. 
Támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 
 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása 
uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 
 
Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi 
rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes 
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finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező 
állami támogatással halmozható. 
 
Az átmeneti támogatás támogatástartalma a vállalkozásonként (a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait 
is figyelembe véve) nem haladhatja meg – nem mezőgazdasági vagy halászati tevékenységhez 
nyújtott átmeneti támogatás esetén – az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
 
Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben 
meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy 
igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás legmagasabb mértékét, de 
amennyiben a csekély összegű támogatást és az átmeneti támogatást ugyanazokhoz az elszámolható 
költségekhez veszik igénybe, a csekély összegű támogatás és az átmeneti támogatás az átmeneti 
támogatás maximális összegéig halmozható. 
Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható. 
A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni. 
 
4.4. Csekély összegű támogatás 
 
Csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma 
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az 
átváltásnál az Atr. 35. §-a alapján kell eljárni.] 
 
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a 
megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó 
felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás 
ezt követően is jogszerű marad. 
 
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott 
csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, 
amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott 
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a 
szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani 
az új vállalkozások között. 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felső határig halmozható. 
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A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 
maximális intenzitást vagy összeget. 
 
A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének 
jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás 
folyósításának időpontjától. 
 
A 200.000/100.000 eurós felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától 
függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen 
vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás 
nyújtása a 200.000/100.000 eurós felső határ túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem 
nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában. 
 
A 200.000/100.000 eurós felső határok betartása érdekében a támogatást készpénzben nyújtott, 
vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz 
adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő 
támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom a bruttó támogatási egyenértékkel 
azonos. 
 
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (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. 
 
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 
kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás 
fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 
 
5. A támogatás módja, mértéke, összege 
 
A támogatási kérelem benyújtására 2022. május hó 31. napján 9 órától 2022. június hó 3 napján 
12 óráig van lehetőség. A támogatási program keretében egyedi kérelem alapján vissza nem 
térítendő támogatás nyújtható.  
A teljes rendelkezésre álló keret 110 000 000 Ft, azaz száztízmillió forint. A támogatás mértéke 
támogatási kategóriától függ, maximálisan 100%-os mértékű lehet. A felhívás keretében igényelhető 
legkisebb támogatási összeg  15 millió Ft, a legmagasabb támogatási összeg pedig 80 millió Ft. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Támogatási kérelem Magyarország egész 
területéről benyújtható.  
 
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás 
intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a kérelmező és az általa benyújtott egyedi 
kérelem alapján kerül sor.  
 
A támogatás nyújtásának alapvető feltételei a jelen tájékoztató 3. pont a)-d) alpontjaiban 
foglalt tevékenységek megvalósítása esetén 
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5.1. A jelen tájékoztató 3.1. pont a)-d) alpontjaiban foglalt tevékenységek tekintetében a KKV tv. 

szerinti, mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére 
nyújtható támogatás, amennyiben: 

a. éves átlagos statisztikai állományi létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 
651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- 
és partnervállalkozások (bevétel és állomány) adatait, (továbbá kizárólag a támogatást 
igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
12 havi átlagállományát is figyelembe véve – legalább 1 fő, illetve nem haladja meg a 249 
főt), 

b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző üzleti évben legalább 1 fő volt, 

c. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, 
d. a projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató 

előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve 
terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kiköti, hogy a kötelezettségek 
átvállalásának biztosítása érdekében a projekt keretében 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 támogatási szerződésbe 
lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

e. A projekt megvalósításának helyszíne a támogatást igénylő cégjegyzékbe bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe. A támogatást igénylő csak a 
cégjegyzékbe bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg a 
fejlesztését. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre 
kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell 
válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha 
a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető, beruházás megvalósítható a helyszínen, 
a projekt megvalósításához biztosított a megfelelő infrastruktúra.  
A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a kérelemben kiválasztott 
megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 
A projekt keretében létrehozott termék, technológia kivételesen indokolt esetekben a 
Támogató előzetes engedélyével ideiglenesen áthelyezhető, üzemeltethető a megvalósítás 
helyszínétől eltérő helyszínen.  

 
5.2. Nem nyújtható támogatás a fent meghatározottak részére, ha a támogatási igény: 

a. olyan projekt megvalósítására irányul, amelynek tartalma a jelen tájékoztatóban 
megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 

b. benyújtója nem felel meg a jelen tájékoztató 5.1. pontjában meghatározott feltételeknek, 
c. benyújtójának 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, és a saját tőke rendezését az arra vonatkozó 
hiánypótlási felhívás alapján, az abban megadott határidőben sem igazolja;  

d. vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul, 
e. benyújtója a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

alapján nem minősül átlátható szervezetnek, 
f. benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb 

köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást 
vagy részletfizetést engedélyezett, 
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g. benyújtója az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint nem 
felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, amellyel szemben a 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III.10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Korm. rendelet) 20. § (1) bekezdés a)-c) alpontjában és a (2) bekezdésében 
meghatározott - a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését jelentő - kizáró ok áll fenn. 
A Támogató a rendezett munkaügyi kapcsolatok meglétét az alábbi adatbázisban ellenőrzi 
valamennyi kérelmező vonatkozásában: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/. A hivatkozott 
linken a kérelmezők még a regisztrációt megelőzően ellenőrizni tudják a megfelelés 
teljesülését, amely esetén az adatbázisban a vállalkozás adószámának megadásával indított 
keresés nem eredményez találatot, 

h. benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján 
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a 
támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett 
eleget, 

i. benyújtójával szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában, 

j. benyújtójával szemben jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy 
egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt, 

k. benyújtója 2019. december 31-én az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz 
helyzetben levő vállalkozásnak minősült, kivéve azt a mikro- vagy kisvállalkozást, amely 
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a 
támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás 
hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn, 

l. amely esetében a támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre 
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben 
való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai 
bizottság közlemény (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott 
egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 
figyelembe véve meghaladja a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

m. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja 
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a 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, illetve 
legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy a 
bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín 
rendelkezésre állását igazolja. 

 
Felhívjuk figyelmét, hogy a gazdálkodási adatokhoz kapcsolódó megfelelés ellenőrzése a 
http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző, a vizsgálat alapját képező lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége. 
 
5.3. Elszámolható költségek 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes támogatási jogcímek alapján az elszámolhatóság további 
speciális feltételei az 1. sz. mellékletben kerültek meghatározásra. 
 



8 
 

Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést 
követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatói okiratban rögzített 
tevékenység megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra. 
 
A jogszabályi előírásokkal összhangban az elszámolhatóság speciális feltételei: 
 

1) a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben részletezett szakemberek 
humán erőforrás költségeiből az elszámolható rész – a szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft/hó/fő 
tervezhető/számolható el, melybe beletartozik: 

 a bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan, 

 hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. Az olyan, kutatási és 
tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő 
költsége, aki kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél 
újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik, 

2) az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége, 
3) gyártási dokumentáció elkészítése igénybe vett szolgáltatásként, amennyiben a 

dokumentáció a projekt keretében megvalósuló kísérleti típusú kutatás-fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódik, 

4) gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybe vett szolgáltatásként, amennyiben a 
dokumentáció a projekt keretében megvalósuló kísérleti típusú kutatás-fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódik, 

5) technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 forint 
értékű eszközök (200.000 forint érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a 
beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, valamint az 

6) eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, 
7) eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, 
8) eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő 

berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek 
előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez, 

9) technológiai korszerűsítéshez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 
30.000 forint értékben, 

10) technológiai korszerűsítéshez kapcsolódó kapcsolódó szoftverek beszerzése, 
11) technológiai korszerűsítéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzésének 

költsége, vételára, 
12) technológiai korszerűsítéshez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 

hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége, 
13) kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó szerződéses kutatás, a külső forrásokból 

szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek 
és szabadalmak költsége, 

14) információs technológiai fejlesztések és a kapcsolódó szolgáltatások költsége, 
15) iparjogvédelmi tevékenység (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, 

érvényesítésének és védelmének költsége), 
16) elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést 

követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási okiratban rögzített 
tevékenység megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-
kategóriákra, 

17) beruházás esetében a Sztv. 47-51. §-ában meghatározott költségek számolhatók el, 
18) a támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 
19) a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen használhatja fel, 
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- a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a 
támogatott tevékenységet. 

 
További támogathatósági feltételek: 
 

 Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi 
adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja 
a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell 
megtervezni. 

 Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, 
illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben 
vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó 
összköltsége. 

 A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás 
felülvizsgálatát vagy arányos visszavonását eredményezi. 

 

 Általános és működési költség abban az esetben számolható el, ha arra, az Ácsr.-ben valamint 
a De minimis rendeletben foglaltak lehetőséget biztosítanak. Minden egyéb esetben az 
általános és működési költség a nem elszámolható költségek közé tartozik. 

 A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, 
hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a 
támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez 
igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai 
Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, 
a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 
tartalmazó forrás minősül. 

 

5.4. Nem elszámolható költségek: 
 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 
költség, amely nincs megfelelően alátámasztva 2 db árajánlattal, továbbá amely nem szerepel az 5.3. 
pont Elszámolható költségek című részében, különösen: 

1) a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, a támogatást igénylő vagy 
kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott 
szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, 

2) földterület, telek, illetve az előbbieken kívül az Sztv. 26. §-a szerinti ingatlan beszerzési 
költsége, 

3) a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció 
összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás 
megvalósítására irányuló tanácsadás díja, 

4) az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a 
kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj, ingatlan kiviteli tervek, 

5) a támogatási kérelem benyújtása előtt és a befogadó nyilatkozat kiállítása előtt felmerült 
költségek, 

6) meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere 
nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését, 

7) eszközök leszerelési költsége, 
8) forgótőke, 
9) szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége 
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10) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy 
felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől 
szerzett be, 

11) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak 
költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett 
igénybe, 

12) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz 
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló 
beruházótól szerzett be, 

13) készletek beszerzésének költségei, 
14) fogyasztási cikkek beszerzésének költségei, 
15) járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti 

jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, 
16) az apportált eszközök értéke, 
17) az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel 

kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység 
összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés 
lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített 
részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és 
valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással, 

18) az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási 
munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek, 

19) azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, 
támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény 
kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem 
gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási 
folyamat alapvető változását eredményezi, 

20) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása, 
21) garanciavállalási díj, 
22) franchise díj, 
23) adótanácsadás és könyvelés díja, 
24) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, 
25) jelzálog, banki garancia költségei, 
26) hiteltörlesztés- és kamatráfordítások, 
27) reprezentációs költségek, 
28) jogszabály frissítési díj, 
29) fordítási költségek, 
30) levonható ÁFA, 
31) pályázatírás költsége, 

 
A benyújtott támogatási kérelem nem tartalmazhat nem elszámolható költségeket! 
 
6. A támogatás igénylése és a támogatási döntés 
 
A támogatás igénylésének, a támogatási kérelem benyújtásának módja: hiteles, cégszerű aláírással 
ellátott egyedi kérelem benyújtása papír alapon, postai úton a Támogató részére. 
 
A támogatási kérelmek elbírálása során a Támogató elsődlegesen azt vizsgálja egyedi értékelési 
kritériumok alapján, hogy az adott támogatási kérelemben bemutatott fejlesztés projekt milyen 
mértékben felel meg a program céljában megfogalmazott fejlesztési célkitűzéseknek. 
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A támogatási kérelem befogadásáról a Támogató a kérelmezőt írásban, postai úton értesíti. 
 
Támogatás a támogatási kérelem befogadása napján, vagy a befogadó nyilatkozat kiállítása napját 
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető! 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a befogadó nyilatkozat megléte nem jelenti a projekt támogatását, nem 
minősül támogatói döntésnek, és nem jogosítja fel a Támogatást Igénylőt a támogatás 
igénybevételére! 
 
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, 
az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, 
teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a befogadó nyilatkozat kiállítását 
követő napnál. 
 
A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:  

• építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történő első 
bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;  

• tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök) beszerzése esetén  
- a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,  
- a megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű 

szerződés létrejöttének a napja,  
- a megrendelés és a szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az 

első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon.  
• szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően 

megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra 
megkötött első szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének 
napjától, érvényességétől.  

• személyi jellegű kiadások esetén a projekthez kapcsolódó munkaköri leírás/feladatterv 
kiadásnak napja.  

 
A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok a fentiek alól kivételt képeznek (pl.: tervezés, 
ajánlatkérés). 
Amennyiben a projekt több célterületre terjed ki, a projekt megkezdésének időpontja az egyes 
célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 
 
A kérelem benyújtását követően a támogatási döntés meghozatala előtt egy alkalommal lehetőség 
van a benyújtott támogatási kérelem hiánypótlására. 
 
A tájékoztatóban szereplő felhívás lehetőséget nyújt hiánypótlásra és ha a jogosultsági 
szempont(ok)nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, akkor erről Támogató a támogatást 
igénylőt értesíti és legalább 5, legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a 
támogatást igénylőt a támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlási felhívásra egy alkalommal 
van lehetőség, a hiánypótlás során a támogatási kérelem szakmai tartalmán nem lehet változtatni. 
 
A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előzetes ellenőrzésre) kerülhet sor. 
 
A beérkezett kérelmek formai, jogosultsági szempontból történő megfelelését követően kerül sor 
a tartalmi értékelésre. A kiértékelésre a kérelmek benyújtását követő 30 napon belül kerül sor. 
 
Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben található információk 
hiányosak, nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására a támogatást 
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igénylőtől tisztázó kérdés formájában információk kérhetőek legalább 3, de legfeljebb 15 naptári 
napos határidő biztosításával.  
 
A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati 
eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási 
szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
jogszabálysértő, a pályázati kiírásba (jelen esetben: a Tájékoztatóban foglaltakba) vagy a támogatói 
okiratba ütközik.  
 
A kérelmező a támogatói okirat kiállítását követően – amennyiben a papír alapú példányának 
kézhezvételét követő 5. napig észrevételt nem tesz – az okirat hatályba lépésével 
Kedvezményezettnek minősül. 
 
6. A támogatás biztosítékai 
 
A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási előleg összegének  
100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy az a záró beszámoló 
elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 90. napig hatályos. 
 
Biztosítékként elsősorban  
a) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, vagy  
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy 
c) óvadék, nyújtandó  
valamint 
d) a Kedvezményezett – Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett, hatályos cégkivonatában 
szereplő – valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata is benyújtandó. 
 
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási előleg folyósítását megelőzően, 
de legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig kell biztosítani. 
 
A Kedvezményezett az alábbi biztosítéko(ka)t köteles legkésőbb a támogatási előleg 
folyósításáig a Támogató rendelkezésére bocsátani: 

 

Opció Magyarázat 

A 

50% támogatási előleg lehívása esetén a megítélt támogatási összeg  
100%-os mértékéig terjedő beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat 
benyújtása mellett a támogatási előleg összeg 100%-os mértékéig terjedő 
pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia, vagy pénzügyi 
intézmény/biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy óvadék benyújtása 
szükséges a támogatási előleg folyósításához, oly módon, hogy a fenntartási idő 
leteltét követő kilencven (90) napig terjedő, megszakítás nélküli időszakra hatályos. 
Ebben az esetben a projekt fizikai befejezésétől kezdődően az elszámolt és 
elfogadott támogatási összeg 100%-os mértékéig terjedő beszedési megbízásra 
felhatalmazó nyilatkozat benyújtása mellett az elszámolt és elfogadott 
támogatási összeg 100%-os mértékéig terjedő pénzügyi intézmény/biztosító által 
vállalt garancia, vagy pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt készfizető kezesség, 
vagy óvadék benyújtása szükséges oly módon, hogy a fenntartási idő leteltét követő 
kilencven (90) napig terjedő, megszakítás nélküli időszakra hatályos. 

B 
100% támogatási előleg lehívása esetén a megítélt támogatási összeg  
100%-os mértékéig terjedő beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat 
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benyújtása mellett a támogatási összeg 100%-os mértékéig terjedő pénzügyi 
intézmény/biztosító által vállalt garancia, vagy pénzügyi intézmény/biztosító által 
vállalt készfizető kezesség, vagy óvadék benyújtása szükséges a támogatás 
folyósításához, oly módon, hogy a fenntartási idő leteltét követő kilencven (90) 
napig terjedő, megszakítás nélküli időszakra hatályos. 

C 

Amennyiben a vállalkozás nem hívja le a támogatási előleget, abban az esetben 
elegendő a projekt fizikai befejezésétől kezdődően az elszámolt és elfogadott 
támogatási összeg 100%-os mértékéig terjedő beszedési megbízásra felhatalmazó 
nyilatkozat benyújtása mellett az elszámolt és elfogadott támogatási összeg 
100%-os mértékéig terjedő pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia, vagy 
pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy óvadék 
benyújtása szükséges, oly módon, hogy a fenntartási idő leteltét követő kilencven 
(90) napig terjedő, megszakítás nélküli időszakra hatályos. 

 
A megítélt támogatás, támogatási előleg csak abban az esetben bocsátható a Kedvezményezett 
rendelkezésére, amennyiben a Kedvezményezett számára előírt biztosítékok eredeti példánya a 
Támogató részére benyújtásra kerül. 
 
Kedvezményezett legkorábban a fenntartási időszak kezdetétől, de akár több alkalommal is 
kérelmezheti az általa nyújtott biztosíték mértékének 100%-os mérték alá csökkentését. A 
benyújtott kérelemről a Támogató – figyelembe véve a Kedvezményezett által az okiratban 
foglaltak teljesítését – hatvan (60) napon belül döntést hoz és döntéséről értesíti a 
Kedvezményezettet. A biztosíték mértéke a fentiek szerint jóváhagyott csökkentést követően is el 
kell, hogy érje a teljes támogatási összeg 50%-os mértékét. 
 
A biztosítékok hiányában támogatási előleg nem folyósítható. 
 
A Kedvezményezett esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme esetén, a 
fent meghatározott biztosítékokat érvényesítheti. A Támogató a támogatás visszakövetelése esetén 
a Kedvezményezettekkel szemben elsősorban a bankgaranciát/készfizető kezességet/óvadékot 
érvényesíti. 
 
Kedvezményezett a támogatói okirat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatói okirat 
alapján esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségének késedelme esetén a Támogató a 
támogatói okiratban meghatározott biztosítékot érvényesítse. 
 
Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a támogatást 
igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a támogatást igénylő a 
támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg 100%-ára vonatkozó 
biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot. 
 
7. A támogatás folyósítása, támogatási előleg 
 
A megítélt támogatás – a Kedvezményezett nyilatkozatai alapján – vagy  
 

A) 50%-os mértékű támogatási előleg és 50%-os mértékű utófinanszírozás formájában, vagy  
B) teljes egyösszegű kifizetésként, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában 

 
kerül biztosításra a támogatott részére a támogatói okiratban előírt biztosítékok Támogató 
rendelkezésére bocsátását követően, de legkésőbb a biztosítékok eredeti, papír alapú példányainak 
Támogatóhoz való beérkezését követő 30 naptári napon belül, illetve legkésőbb 2022. szeptember 
30. napjáig. 



14 
 

 
8. Beszámolás, visszakövetelés 
 
A támogatói okiratban kerülnek meghatározásra a támogatást igénylő rendeltetésszerű támogatás-
felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettsége, valamint a beszámolók 
benyújtásának határidői. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
összegét ügyleti és késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. 
 
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, 
továbbá a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás összegét ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles 
visszafizetni. 
 
Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 
 
A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat. 
 
Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a 
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott 
naptári félév teljes idejére. 
 
Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Ha a támogatás folyósítására részletekben került 
sor, a jogosulatlan igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési kötelezettség összegével 
megegyező támogatási részlet folyósításának napja azzal, hogy a számítást az utolsó részlet 
folyósításának napjától kezdődően visszafelé kell elvégezni. A késedelmi kamat számításának kezdő 
időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. 
 
A támogató a támogatói okirat visszavonása nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a 
jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos 
mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás összegét az ügyleti, késedelmi kamatra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni. 
 
A támogatási igény jogosságát valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását a Támogató, az 
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá 
jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatói 
okirat kiadását megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység 
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. 
 
A Kedvezményezett köteles a támogatások lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző 
szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a 
megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre 
bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 
 
A támogatói okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza 
üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény 
közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra 
azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a támogatott üzleti tevékenységének végzése 
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szempontjából aránytalan sérelmet okozna – így különösen technológiai eljárásra, műszaki 
megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat –, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a 
támogatott a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és 
elkülönítetten megtiltotta. 
 
A Kedvezményezett köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a támogatással 
kapcsolatos valamennyi dokumentumot (különösen a felhasználást dokumentáló számlákat, 
bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat) a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult 
szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a Támogató általi 
jóváhagyásától számított legalább 10 (tíz) évig megőrizni. A Kedvezményezett ezen túl is köteles 
minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni, továbbá a 
támogatás és a saját forrás felhasználásáról a támogatási okiratban meghatározott módon 
elszámolni, valamint a szakmai megvalósítást bemutatni, és a projekt fenntartásáról a monitoring 
beszámolók benyújtása során beszámolni. 
 
9. Bírálati szempontok 
 
A támogatás nyújtásának a projektre vonatkozó általános elvárások: 

 a megvalósítandó projektet – az előleg nyújtásától számított – 12 hónap alatt alatt kell lezárni; 

 a támogatást kérelmező vállalja, hogy a megvalósított fejlesztés eredményét fenntartja a 
kötelező fenntartási időszak végéig, az alábbiak szerint: 

- egyéb beruházás jellegű támogatás esetén 3 évig, 
- egyéb nem beruházás jellegű támogatás esetében legfeljebb 2 évig, 

a fenntartási időszak tényleges hossza a támogatói okiratban kerül meghatározásra. 

 a támogatott fejlesztés eredményét a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén 
üzemeltetni. A projekt keretében létrehozott termék, technológia kivételesen indokolt 
esetekben a Támogató előzetes engedélyével ideiglenesen kihelyezhető, üzemeltethető a 
megvalósítás helyszínétől eltérő helyszínen. 

 
A támogatás nyújtásának az egyedi projektkiválasztásra vonatkozó alapvető feltételei: 
A támogatott egyedi projektekkel kapcsolatban megfogalmazott főbb elvárások, illetve szempontok 
(együttes teljesülés nem szükséges): 

 újdonság/innováció tartalom,  

 üzletmenet digitalizációja, hatékonyságot növelő digitális megoldások bevezetése, 
rendszerfejlesztés (pl. adatelemzési kompetencia fejlesztése, folyamat automatizációhoz szükséges fejlesztés, 
vállalatirányítási rendszer kiépítése, mesterséges intelligencia üzleti hasznosításához kapcsolódó megoldások 
alkalmazása, gyártással kapcsolatos robotok beszerzése, kiberbiztonságot érintő megoldások alkalmazása) 

 a fejlesztés eredményeként új (vagy alapvetően átdolgozott) terméknek, technológiának kell 
létrejönnie, 

 a hozzáadott értéknek illetve az árbevételhez viszonyított hozzáadott értéknek növekednie kell, 
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11. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA  
 
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 
 

- Árajánlatok 
A költségtételek alátámasztására 2 db, érvényes egymástól független5 árajánlatadók által kiállított 
árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza: 

- az ajánlattevő megnevezését, aláírását, 

- a gyártó megnevezését; származási országát 

- az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; a gyártó által meghatározott típusát, műszaki 
paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és 
az egyedi költségkalkuláció részletes feltüntetését; 

- tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik; 

- szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését; 

- eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát; 

- az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

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

- eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy az eszköz új; 

- ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési 
költségvetést, költségeket. 

- amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz 
betanítást, szállítást és üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni. 

- igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell 
az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi 
az adott tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség 
becsült értékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába 
foglal, azok összegét és megnevezését; 

 
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani 
forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB középárfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat 
esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges 
hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok adatainak 
meg kell egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a legalacsonyabb összegű árajánlat kell, hogy 
képezze. A legalacsonyabb összegű árajánlat helyett a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont 
szerint értékelt árajánlat vehető figyelembe, amennyiben azt a támogatást igénylő megfelelő 
indoklással alátámasztja. 
 
A költségtételek alátámasztására 2 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő 
árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott 
költségtétel vonatkozásában a 2 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, 

                                                           
5 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 kinevezési 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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akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható 
összköltsége csökkentésre kerül. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az anyagköltségek tekintetében is szükséges legalább egy, az 
anyagköltségeket részletező összefoglaló táblázat, illetve amennyiben rendelkezésre áll, az 
anyagköltségeket alátámasztó árajánlat(ok) csatolása szükséges. 
 

- A támogatás céljával kapcsolatos munkaterv/beruházási program 
A projekt tervezésekor fontos és megvalósításhoz szükséges feladatokat, eseményeket 
munkatervben, beruházási programban, vagy ütemtervben kell összefoglalni, továbbá 
hozzárendelni a költségeket, a végrehajtásukhoz szükséges időkeretet, valamint megjelölni a 
megvalósításukért felelős szervezeteket és személyeket annak érdekében, hogy az adott projektelem 
kapcsán pontosan megállapítható legyen, milyen megvalósítási fázisban tart a projekt időkeretén 
belül, a Kedvezményezett hogyan, milyen módot tett eleget az elérendő céloknak. 
 

- Telephely nyilatkozat 
A nyilatkozat a projekt megvalósulási helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonviszonyait (saját/bérelt) 
rögzíti. A támogatást igénylő ebben a nyilatkozatban rögzíti az ingatlan tulajdoni viszonyait.  
 
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja 
megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha 
a támogatást kérelmező az igény jogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá 
kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog 
terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás 
meghiúsult. 
 
Amennyiben a beruházást, 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, amelyen a beruházás (fejlesztés) megvalósul.  
 

- Tulajdonosi hozzájárulás 
Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő 
tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérbeadó illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát 
a projekt megvalósításához és a támogatást igénylőre vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett 
üzemeltetéshez.  

 

- Tulajdoni lap 
A fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában 30 napnál nem régebbi, E-hiteles (TAKARNET 
rendszerből lekért) teljes tulajdoni lap másolat. 
 

- Bérleti szerződés, használati megállapodás 
Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő 
tulajdonát képezi, vagy azon nincs a támogatást igénylőnek kizárólagos tulajdonjoga csatolni 
szükséges a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti szerződést, 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt az ingatlan használatát biztosító 
megállapodást. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti 
szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati 
megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a megvalósítás helyszínén a támogatással 
megvalósuló beruházás működtetését a projekt teljes időtartamára a fenntartási időszak végéig. 
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- De minimis nyilatkozat 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén megnevezésű 
nyilatkozat. 
 

- Átmeneti támogatásról szóló nyilatkozat 
Az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a 
gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 
2020. március 19-én elfogadott C (2020) 1863 számú közleményének (a továbbiakban: európai 
bizottsági közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás esetén megnevezésű nyilatkozat. 
 

- Bankszámlákról szóló nyilatkozat 
A nyilatkozat rögzíti az alábbiakat: 

- a támogatást igénylő rendelkezésére álló valamennyi bankszámlájának számát és a 
számlavezető pénzintézet megnevezését, 

-  arra való hivatkozást, hogy az adott bankszámlaszám a számlavezető nyilatkozata alapján 
beszedési megbízással terhelhető-e, amennyiben nem, az indok megjelölését, 

- a beszedési megbízások érvényesítésének sorrendjét. 
 

- A támogatást igénylő létesítő okiratának eredeti vagy jogszabályban meghatározott 
nyilvántartásba vételét igazoló okiratának – CÉGKIVONAT – céginformációs szolgálattól kikért 
példánya. A támogatási kérelem benyújtásához csatolni szükséges a 30 napnál nem régebbi 
CÉGKIVONATOT. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a későbbiekben a támogatásban részesülők esetében a 
Támogatói Okirat kiállításához 30 napnál nem régebbi, a Cégbíróság vagy közjegyző által 
hitelesített CÉGKIVONAT benyújtása szükséges. 

 

- A támogatási kérelem benyújtásához csatolni szükséges a kérelmező nevében aláírásra jogosult 
személy vagy személyek aláírás mintáját vagy aláírási címpéldányát. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a későbbiekben a támogatásban részesülők esetében a 
Támogatói Okirat kiállításához 30 napnál nem régebbi, a Kedvezményezett nevében eljáró 
személy(ek) jogosultságának igazolására gazdasági társaságok esetén közjegyző által 
hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatának benyújtása szükséges. 

 
A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának (vagy ezek közjegyző 
által hitelesített másolatának) alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 
 

- Antikorrupciós nyilatkozat 
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletre tekintettel korrupció ellenes nyilatkozat. 
 

- Átláthatósági nyilatkozat 
Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről a nyilatkozat kitöltése valamint benyújtása 
kötelező. 
 
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, illetve már kiadott támogatói okirat alapján 
nem teljesíthető kifizetés a kedvezményezettnek, ha olyan gazdálkodó szervezet, amely nem felel 
meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
foglaltaknak. A Támogató a fenti feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
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követelések elévüléséig jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
(kedvezményezett) átláthatóságával összefüggő, az alábbiakban meghatározott adatokat. Jogszabály 
további feltételeket is megállapíthat a támogatói okiratok kiadásának, vagy azok alapján történő 
kifizetések feltételeként. 
A Támogató a kedvezményezett nyilatkozata alapján a támogatás folyósításától számított öt évig, 
vagy - ha az későbbi - a támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli 
a) a kedvezményezettnek az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó 
adatot, 
b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 

ba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, 
tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét, 
bb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet nevét, tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértékét, 
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
tényleges tulajdonosainak természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, 
befolyásának és szavazati jogának mértékét, 
bd) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet adóilletőségét, 
be) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 
meghatározott adatokat.  

 

- Adatkezelési tájékoztató 
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiadott támogatói okiratokban szereplő személyes 
adatok kezeléséről szóló nyilatkozat. 
 

- Kérelmet benyújtó jogi személy nyilatkozata 
 

- Nyilatkozat az európai uniós társfinanszírozású projektek megvalósítási helyzetéről 
 

- Saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolás 
 
A támogatást igénylőnek az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell 
biztosítania és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a Támogató 
számára be kell mutatnia. (Amennyiben saját forrásként bankhitelt kíván igénybe venni, a 
hitelszerződés bemutatása kötelező.) 
 

- Nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról 
 

- Nyilatkozat biztosítékokról 
A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő 
biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy annak a záró beszámoló elfogadásáig, illetve 
fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 90. napig folyamatosan rendelkezésre 
kell állnia.  
 
Biztosítékként nyújtandó a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, valamint a) pénzügyi intézmény vagy 
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biztosító által vállalt garancia, b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, 
vagy c) óvadék. 
 
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően kell 
biztosítani. 
 

- Egyéb 
Lehetőség van bármilyen, a projekt szempontjából relevánsnak ítélt melléklet csatolására is. 
 
Az egyedi kérelmet és rendelkezésre álló kapcsolódó mellékleteit, zárt csomagolásban, postai 
ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás 6 /futárposta-szolgáltatás 7  (garantált 
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő 
címre: 
 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
1387 Budapest, Postafiók 17. 

  

                                                           
6 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 fióktelepén történő felvétele. 

 
7 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 figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai 

szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 
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1. SZ. MELLÉKLET 

JOGSZABÁLYI KIEGÉSZÍTÉS, ÉS FOGALOMTÁR 

 

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös uniós állami támogatási szabályok 

(1) A Kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a 

támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. 

(2) Jelen program alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, - az induló vállalkozásnak nyújtott 

támogatás, és a csekély összegű támogatás kivételével - ha a Kedvezményezett támogatási kérelmét 

a projekttel vagy a tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdése előtt írásban benyújtotta. 

(3) A beruházás megkezdésének napja 

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó 

első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén 

ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

bb) – a ba) pont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag 

kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

bc) – a ba) pont szerinti megrendelés és a bb) pont szerinti szerződés hiányában – a beruházó 

által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék 

szállítását igazoló okmányon, vagy 

c) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont 

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem 

képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének 

felmerülése. 

(4) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén a 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 túllépéséhez. 

(5) Támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

(6) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása 

uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja 

meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 

támogatási összeget. 

(7) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező induló vállalkozásnak nyújtott 

támogatás és csekély összegű támogatás 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 teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, 

azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

(8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek 

levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a 

támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni. 

(9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell 

diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával. 
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(10) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 

18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az 

egyedi támogatást, ha a támogatás összege meghaladja 

a) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és 

beruházási projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

b) kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként 

évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

c) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén meghaladja I. melléklet 6. pontja szerinti 

mértéket, 

d) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén 

da) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó 

tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 

db) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy 

együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel 

kapcsolatban merül fel, 

dc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába 

tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel, 

dd) meghaladja az da)-dc) pont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 

185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt 

esetén, 

de) meghaladja az da)-dd) pont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a 

támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási 

egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek 

százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és 

prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább 

a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve 

kerül visszafizetésre, 

df) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás 

esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget; 

e) kutatási infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás esetén infrastruktúránként a 20 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget 

f) a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és 

projektenként meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

g) az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén vállalkozásonként és 

projektenként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

h) energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkotásonként 

15 millió eurónak megfelelő forintösszeget 

i) megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként 15 

millió eurónak megfelelő forintösszeget. 
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(11) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 

651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 500 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról. 

(12) A (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére 

és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A-18/D. §-ai határozzák meg. 

(13) Nem nyújtható támogatás 

a) 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 (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet) meghatározott akvakultúra termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez,  

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,  

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

forgalmazásához használja fel, amennyiben: 

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,  

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

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

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

értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett 

határozatának nem tett eleget,  

g) csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a 

vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. 

június 30-a között nehéz helyzetbe került; 

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi; 

i) amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 

2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül. 

csekély összegű támogatás esetén: 

j) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

regionális beruházási támogatás esetén: 

k) acélipari tevékenységhez, 

l) hajógyártási tevékenységhez, 

m) szénipari tevékenységhez, 

n) szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

o) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

p) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra 

létrehozását szolgáló beruházáshoz 

q) azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg; 
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r) ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba 

tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT 

megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) 

az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe 

helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), és az eredeti, 

valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább 

részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit 

elégíti ki, továbbá a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében 

folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg, 

energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén 

s) már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés érdekében 

megvalósított beruházáshoz. 

megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén 

t) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 

u) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem 

teljesítő vízerőművekhez. 

v) Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését 

követően és a támogatás nem függhet a termelés eredményétől. 

w) Támogatás nem ítélhető meg működési célra. 

 

Egyes támogatási kategóriákra vonatkozó speciális szabályok 

 

2. Csekély összegű támogatás  

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen 

alcím alkalmazásában a továbbiakban: 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. 

(2) A támogatás odaítélése során a folyó pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt 

odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. 

(3) Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű 

támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a 

megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó 

felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás 

ezt követően is jogszerű marad. 

(4) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott 

csekély összegű támogatást annak a vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a 

vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre 

nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában 

érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. 

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
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2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően 

nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső 

határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más 

csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű 

támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

felső határig halmozható. 

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában 

vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, 

ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. 

(7) A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás 

igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű 

támogatás folyósításának időpontjától. 

(8) A 200.000/100.000 eurós felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött 

céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást 

teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű 

támogatás nyújtása a 200.000/100.000 eurós felső határ túllépését eredményezné, úgy az új 

támogatás nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás 

formájában. 

(9) A 200.000/100.000 eurós felső határok betartása érdekében a támogatást készpénzben nyújtott, 

vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz 

adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő 

támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatástartalom a bruttó támogatási egyenértékkel 

azonos 

(10) A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (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. 

  

3. Regionális beruházási támogatás 

(1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás 

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet beruházóaz Atr. 25. § (1) bekezdés a)-b) 

pontja szerinti régióban valósít meg. 

(2) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy 

a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább három 

évig fenntartja. 

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át 

saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását 

a támogató számára bemutatja. 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. 

(4) .A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében 

meghatározott mérték, figyelemmel az alábbi (5)-(9) bekezdésekben foglaltakra. 
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(5) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 

százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem 

benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret 

feltételeinek. 

(6) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) 

bekezdésében meghatározott mérték. 

(7) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a 

beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a 

kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő 

beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami 

támogatás jelenértéken meghatározott összegét. 

(8) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami 

támogatás jelenértéken kisebb, mint a (6) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor 

ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami 

támogatás a (6) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható. 

(9) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 

millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy 

a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható 

költségként figyelembe venni. 

(10) A támogatás keretében elszámolható 

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, 

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy 

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem 

haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat. 

(11) Az elszámolható költség az (10) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint 

határozható meg: 

a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 

48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: 

támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára, 

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege. 

(12) Az (10) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor 

háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott 

munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve 

az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének 

napjától számítva. 

(13) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha a földterületre vagy épületre 

vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő 

legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább 

három évig fennáll. 

(14) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, 

ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál 

magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel. 

(15) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 
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a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 

d) azok legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez 

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

(16) Nem minősül elszámolható költségnek 

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, 

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak 

költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett 

igénybe, 

c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz 

helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló 

beruházótól szerzett be, 

d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 

e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja 

szerinti személygépkocsi költsége, 

(17) Az (10) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, 

ha 

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését 

eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest, 

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik, 

c) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 

munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett 

területen fenntartja, 

(18) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már 

nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény 

felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos 

családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak 

a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.  

(19) kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem 

tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül 

sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező 

induló beruházást meg kívánja valósítani. 

(20) Amennyiben a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, az infrastruktúrához 

való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell 

biztosítani. 

 

4. Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás 

(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás induló 

beruházásához nyújtható. 

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 

20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át. 
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(3) A támogatás keretében 

a) a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége, 

b) a közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahelyek két évre számított, becsült 

bérköltsége, 

c) ha a kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat, akkor – 

az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja 

számolható el. 

(4) A támogatás a 3. pont (11) (12), (14), (15), (16), (17), valamint (21) bekezdése szerinti 

feltételekkel nyújtható. 

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha a 

kis- és középvállalkozás a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 

munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig fenntartja. 

 

5. Kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 

(1) A kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a támogatási 

intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

(2) A támogatás keretében a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvételekor 

felmerülő, a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség 

számolható el. 

 

6. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás  

(1) Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azon tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére 

nyújtható, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, nem összefonódás útján jött létre, nem egy 

másik vállalkozás tevékenységét vette át és még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, 

amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az ötéves periódus kezdete a gazdasági tevékenység 

megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő 

időpontja. Ezen pont szerint támogathatónak minősülő vállalkozások közötti összefonódás útján 

létrejött vállalkozások az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás bejegyzésének 

időpontjától számított legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek. 

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg 

a) a 0,4 millió eurót, 

b) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti régióban letelepedett vállalkozás esetén a 0,8 

millió eurót. 

a. Innovatív kisvállalkozás esetén (2) bekezdésben meghatározott legmagasabb összegek 

megkétszerezhetőek.  

 

7. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás  

(1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó 

kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható. 

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái: 

a) alapkutatás (nem támogatható), 

b) ipari kutatás, 

c) kísérleti fejlesztés, 

d) megvalósíthatósági tanulmány. 
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(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a 

(2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé. 

(4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell 

rendelni. 

(5) A (2) bekezdés a)-c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható 

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben 

való foglalkoztatásuk mértékéig, 

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére 

azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt 

használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére 

számított amortizációs költségek számolhatóak el, 

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, 

hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére 

számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen 

felmerülő beruházási költségek számolhatóak el, 

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy 

licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és 

hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe, 

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és 

hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel. 

(6) A (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége 

számolható el. 

(7) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg 

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át, 

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át, 

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át, 

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át. 

(8) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a (7) bekezdés szerinti támogatási intenzitás 

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás 

esetén, 

b) 15 százalékponttal növelhető, ha 

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás 

bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT 

megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az 

elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és 

tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló 

szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult 

közzétenni saját kutatási eredményeit vagy 

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt 

hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján. 

(9) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (7) bekezdés szerinti támogatási intenzitás az 

elszámolható költségek 80%-áig növelhető. 

(10) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (7) bekezdés szerinti támogatási intenzitás 

középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. 
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(11) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a 

(8) bekezdés b) pont ba) pontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is. 

 

8. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 

(1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében az immateriális javak és a 

tárgyi eszköz költsége számolható el. 

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni. 

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a 

hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra 

beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó 

kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a 

hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével 

és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási 

infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra 

gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, 

az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó 

bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli 

elvek alapján. 

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési 

mechanizmust kell alkalmazni. 

 

9. Kis-és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a 

továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható 

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének 

költsége, 

b) az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan 

képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a 

kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik, 

c) az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége. 

(2) (2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

(3) (3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 

100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót. 

 

10. Eljárási és szervezési innovációs támogatás 

(1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása keretében elszámolható 

a) a személyi jellegű ráfordítás, 

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben 

való használatuk mértékéig és idejére, 

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy 

licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége, 

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és 

hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel. 



31 
 

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 

15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át. 

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során 

ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és 

középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át. 

 

11. Az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás 

(1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó 

energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 

nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak 

nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás 

esetében pedig 10 százalékponttal növelhető. 

(2) Az (1) pont szerinti támogatási intenzitás az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti régióban 

megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttalnövelhető. 

(3) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül 

kapcsolódó alábbi beruházási költség számolható el: 

a) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül 

külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el. 

b) Ha az elszámolható költség az a) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott 

beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható 

hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. A 

számításokat alátámasztó dokumentáció benyújtása szükséges. 

12. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás 

(1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez 

nyújtható.  

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 

a) 45%-át a (9) és (10) bekezdés esetén, 

b) 30%-át a (11) bekezdése esetén. 

(3) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 

százalékponttal növelhető. 

(4) A támogatási intenzitás - az (5) bekezdésben meghatározott mértéken túl - az Atr. 25. § (1) 

bekezdés a)-b) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal 

növelhető. 

(5) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján 

kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt 

vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az 

elszámolható költségek 100%-áig nyújtható. 

(6) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő 

támogatásban, a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi 

tárgyalás lehetőségének kizárásával. 

(7) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó 

beruházási költség számolható el. 

(8) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként 

vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, 

ezen beruházás költsége számolható el. 
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(9) Ha az elszámolható költség a (10) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott 

beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, 

kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. 

(10) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (11) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé 

környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási 

költség számolható el. 

 

FOGALMAK 

 

1) azonos vagy hasonló tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE 

Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 

meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. 

december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) foglalt NACE Rev.2. 

egységes ágazati osztályozási rendszernek ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) 

szakágazatába sorolt tevékenység, 

2) állami támogatás az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás, 

3) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés 

nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom, 

4) áttelepítés: egy azonos vagy hasonló tevékenységnek vagy annak egy részének áthelyezése az 

EGT- megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) 

az EGT- megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe, ahol a 

támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény). Áthelyezés akkor valósul meg, ha az 

eredeti és a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben 

ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, 

valamint a kedvezményezett valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos 

vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg;”. 2019. december 31-én vagy azt 

megelőzően megkötött támogatási szerződések esetében a Kedvezményezettel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás által 2020. január 1. és 2021. június 30. között megszüntetett 

munkahelyek nem eredményeznek áttelepítést. 

5) belső energiapiaci szabályozás: ide tartozik a villamos energia belső piacára vonatkozó közös 

szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a földgáz 

belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (1), az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 

létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), a 

villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 

hozzáférési feltételekről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (3), valamint a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2009. július 

13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), illetve az e jogszabályok helyébe 

részben vagy egészben lépő későbbi jogszabály, 

6) bérköltség: az érintett munkahely vonatkozásában a támogatás kedvezményezettje által 

ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely egy meghatározott időszakban magában foglalja az 

adózás előtti bruttó bért, a kötelező járulékokat, mint például a társadalombiztosítási járulékot, 

valamint a gyermekgondozás és a szülőgondozás költségét, 

7) „biomassza”: mezőgazdaságból, erdészetből és a kapcsolódó iparágakból – ideértve a halászatot 

és az akvakultúrát – származó termékek, hulladékok és maradványok (beleértve a növényi és állati 
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eredetű anyagokat) biológiailag lebontható frakciója, valamint biogázok és az ipari és települési 

hulladék biológiailag lebontható frakciója; 

8) „bioüzemanyag”: biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a szállításban 

használt üzemanyag; 

9) diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt 

megvalósított projektek felmerült költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely 

egyenlő a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével, 

10) egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok 

legalább egyike fennáll: 

a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának 

többségével; 

b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, 

irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; 

c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett 

az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági 

szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; 

d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás 

egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett 

vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. 

11) együttműködéshez kötődő tanácsadás: a tudás- és tapasztalatcsere elősegítése, valamint az 

együttműködés javítása érdekében folytatott konzultáció, segítségnyújtás és képzés; 

12) együttműködéshez kötődő támogató szolgáltatás: irodahelyiségek, webhely, adatbank, 

könyvtár, piackutatás, kézikönyvek, munka- és mintadokumentumok biztosítása, 

13) „élelmiszer-alapú bioüzemanyag”: a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 

98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásról szóló 

2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

bizottsági javaslatban (1) meghatározott gabonafélékből és egyéb keményítőben gazdag 

növényekből, cukornövényekből és olajnövényekből előállított bioüzemanyag; 

14) eljárási innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer 

alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős 

változtatásokat is); nem minősülnek innovációnak a kisebb változtatások vagy fejlesztések, a 

termelési vagy szolgáltatási képesség növelése olyan gyártási vagy logisztikai rendszerek bevezetése 

révén, amelyek nagyban hasonlítanak a már használatban lévőkhöz, egy eljárás alkalmazásának 

beszüntetése, az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak, az egyedi 

igényekhez igazítás, a helyszín megváltozásához köthető változások, a rendes szezonális és egyéb 

ciklikus változások, valamint az új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékekkel folytatott 

kereskedelem 

15) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a 

továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, 

ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet, 

16) első kereskedelmi értékesítés: vállalkozás által termék- vagy szolgáltatási piacon történő első 

értékesítés, amelybe nem tartozik bele a piac tesztelése érdekében végrehajtott korlátozott 

értékesítés, 

17) elszámolható költség: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási 

szabályokban e címen meghatározott költségek köre, 
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18) energetikai infrastruktúra: minden olyan fizikai berendezés vagy létesítmény, amely az Unió 

területén található vagy az Uniót egy vagy több harmadik országgal kapcsolja össze, és az alábbi 

kategóriákba tartozik: 

a) a villamos energia tekintetében: 

i. átviteli infrastruktúra a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 

július 13-i 2009/72/EK irányelv (2 ) 2. cikkének (3) bekezdésében szereplő fogalommeghatározás 

szerint; 

ii. elosztási infrastruktúra a 2009/72/EK irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében szereplő 

fogalommeghatározás szerint; 

iii. villamos energia állandó vagy ideiglenes, felszíni vagy föld alatti létesítményekben vagy geológiai 

tárolásra alkalmas helyszíneken történő tárolására szolgáló létesítmények, feltéve, hogy ezek 

közvetlenül legalább 110 kV feszültség átvitelére tervezett nagyfeszültségű vezetékekhez 

kapcsolódnak; 

iv. az i–iii. pontban meghatározott rendszerek biztonságos, védett és hatékony működéséhez 

szükséges felszerelések és berendezések, beleértve a minden feszültségi szinten alkalmazandó 

védelmi, a felügyeleti és a szabályozó rendszereket és alállomásokat is; valamint L 187/28 Az 

Európai Unió Hivatalos Lapja HU 2014.6.26. ( 1 ) HL L 283., 2003.10.31., 51. o. ( 2 ) HL L 211., 

2009.8.14., 55. o. 

v. intelligens hálózatok: valamennyi felszerelés, vezeték, kábel vagy berendezés átviteli és alacsony 

vagy közepes feszültségű elosztási szinten egyaránt, amelynek célja egy villamosenergia-hálózaton 

belül a valós idejű vagy közel valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a villamosenergia-termelés, 

-átvitel, -elosztás és -fogyasztás interaktív és intelligens nyomon követése és kezelése, olyan 

hálózatot létrehozva ezáltal, amely hatékonyan integrálja a hálózathoz csatlakozó valamennyi 

felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint aki mindkettő egyszerre) magatartását és intézkedéseit 

annak érdekében, hogy biztosítsa egy gazdaságilag haté¬kony, fenntartható, alacsony veszteséggel 

járó, magas színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és biztonságos villamosenergia-rendszer 

rendelkezésre állását; 

b) a gáz tekintetében: 

i. olyan, a földgáz és biogáz átvitelére és elosztására szolgáló csővezetékek, amelyek egy hálózathoz 

tartoznak, kivéve az upstream földgázelosztás keretében használt nagynyomású vezetékeket; 

ii. az i. pontban említett nagynyomású gázvezetékekhez csatlakozó földfelszín alatti tároló 

létesítmények; 

iii. cseppfolyósított földgázhoz (LNG) vagy sűrített földgázhoz (CNG) használt átvételi, tároló- és 

újragázosító vagy dekompressziós létesítmények; valamint 

iv. a rendszer biztonságos, védett és hatékony működéséhez, illetve a kétirányú kapacitás 

megvalósításához szükséges felszerelések és berendezések, ideértve a kompresszorállomásokat is; 

c) az olaj tekintetében: 

i. kőolajszállításra használt csővezetékek; 

ii. kőolajvezetékek üzemeltetéséhez szükséges szivattyútelepek és tároló létesítmények; valamint 

iii. a rendszer megfelelő, biztonságos és hatékony működéséhez szükséges felszerelések és 

berendezések, bele értve a védelmi, a felügyeleti és a szabályozó rendszereket, illetve az ellenirányú 

áramlást biztosító eszközöket is; 

d) a szén-dioxid tekintetében: a szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tévő 

csővezeték-hálózat (beleértve a kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is), amely a szén-dioxid 

tartós tárolása céljából megfelelő föld alatti geológiai képződményekbe történő bevezetésére szolgál 
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19) energiahatékonyság: az a megtakarított energiamennyiség, amely valamely 

energiahatékonyság-javító intézkedés végrehajtása előtt és után mért és/vagy becsült fogyasztás 

alapján kerül meghatározásra, biztosítva az energiafogyasztást befolyásoló külső feltételeknek 

megfelelő normalizálást, 

20) „energiatermelés teljes költsége”: a villamosenergia-termelés költségeinek kiszámítása a 

fogyasztóhoz vagy villamosenergia-hálózathoz való csatlakozási pontban. Magában foglalja az 

induló tőkét, a leszámítolási kamatlábat, valamint a folyamatos működés költségeit, az 

üzemanyagköltséget és a karbantartási költségeket; 

21) „fenntartható bioüzemanyag”: a 2009/28/EK irányelv 17. cikkében és az irányelv bármely 

módosításában meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő üzemanyag; 

22)  foglalkoztatottak számának nettó növekedése: az érintett létesítmény álláshelyeinek 

számában egy adott időszak átlagához viszonyítva – a szóban forgó időszakban megszüntetett 

álláshelyeket levonva, valamint a teljes munkaidőben alkalmazott személyek, a részmunkaidősök és 

az idénymunkások számát az éves munkaerőegység törtrészeként számolva – bekövetkezett nettó 

növekedés, 

23)  független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott 

vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése 

szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak, 

24) hátrányos helyzetű munkavállaló: olyan munkavállaló, aki 

a. az előző hat hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 

b. 15 és 24 év közötti; vagy 

c. nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (az oktatás egységes nemzetközi 

osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte 

be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy 

d. 50. életévét betöltötte; vagy 

e. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy 

f. olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a nemek közötti megoszlásban mutatkozó 

különbség legalább 25%-kal meghaladja a gazdasági ágazatokra összességében jellemző átlagos 

különbséget, és az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy 

g. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiséghez tartozik, és 

szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége a tartós foglalkoztatásra 

való esélyének növeléséhez, 

25) hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott 

pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt 

arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb 

finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen 

minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható), 

26) immateriális javak: fizikai vagy pénzügyi formában nem megjelenő eszközök, mint például 

szabadalom, licencia, know-how vagy egyéb szellemi tulajdon, 

27) induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló 

beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, 

létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését 

vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, 

valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független 
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harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került 

volna, 

28)  innovációs tanácsadás: a tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és 

kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és szabályozások alkalmazása terén történő 

tanácsadás, segítségnyújtás és képzés, 

29) innovációs támogató szolgáltatás: irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak, piackutatás, 

laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás biztosítása hatékonyabb termékek, 

eljárások és szolgáltatások fejlesztése céljából, 

30) innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely 

a) független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben új vagy az iparági 

legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy 

ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, 

vagy 

b) esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek 

legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki, 

31) ipari kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és 

szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező 

termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában 

foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok 

laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező 

környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az 

alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges, 

32) kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely 

a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll, 

33) kezességvállalás: a rendelet 1., 3. és 7. szakaszával összefüggésben harmadik fél újonnan 

szerzett kölcsönügyleteiért – mint például adósság – vagy kölcsön instrumentumok – és kvázi-

sajáttőkéjéért való részleges vagy teljes felelősségvállalásra vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalás, 

34) kezességvállalási mérték: a vonatkozó állami támogatási intézkedés keretében támogatható 

egyes ügyletek esetében az állami befektető által vállalt százalékos veszteségfedezeti arány, 

35) kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 

meghatározott vállalkozás, 

36) közvetlenül a beruházási projekt által létrehozott munkahely: a beruházáshoz köthető 

tevékenységhez kapcsolódó munkahelyek, ideértve az olyan munkahelyeket, amelyek a beruházás 

által létrehozott kapacitás kihasználtsági arányának növelése következtében jöttek létre, 

37) kutatási és tudásközvetítő szervezet: (pl. egyetem vagy kutatóintézet, technológiatranszfer-

ügynökség, innovációs közvetítő, valós vagy virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált 

entitás), amelynek elsődleges célja a független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott 

kutatás vagy kísérleti fejlesztés, vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy 

tudástranszfer útján széles körben történő terjesztése. Amennyiben az ilyen entitás gazdasági 

tevékenységeket is végez, a gazdasági tevékenységek finanszírozását, a gazdasági tevékenységekkel 

járó költségek és az abból származó bevételek elszámolását elkülönítve kell végezni. Azok a 

vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként döntő befolyással lehetnek egy ilyen 

entitásra, nem élvezhetnek preferenciális hozzáférést az általa elért kutatási eredményekhez, 

38) létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység, 
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39) létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és 

immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került 

vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást 

az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója 

vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél, 

40) magasan képzett munkaerő: felsőoktatásban szerzett oklevéllel és – a doktori képzést is 

beleértve – legalább ötéves szakirányú tapasztalattal rendelkező munkaerő; 

41) „megújuló energia”: csak megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművek által termelt 

energia, valamint hagyományos energiaforrásokat is alkalmazó vegyes erőművekben a fűtőérték 

szempontjából megújuló energiaforrásokból nyert energiarész. Ide értendő a tárolórendszerek 

feltöltésére használt megújuló villamos energia, a tárolórendszerek eredményeként nyert villamos 

energia kivételével; 

42) „megújuló energiaforrások”: a következő megújuló, nem fosszilis energiaforrások: 

szélenergia, napenergia, légtermikus energia, geotermikus energia, hidrotermikus és óceánból nyert 

energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó-gáz, a szennyvíztisztító telepekről származó gáz és 

biogázok; 

43) megvalósíthatósági tanulmány egy projekt potenciáljának értékelése és elemzése, melynek 

célja, hogy a projekt erősségeinek és gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek objektív és 

ésszerű módon történő feltárása révén segítse a döntéshozatali folyamatot, valamint a 

végrehajtáshoz szükséges források azonosítását és végső soron a siker kilátásainak mérlegelését, 

44) megváltozott munkaképességű munkavállaló: bármely olyan személy, aki: 

a) a magyar jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállaló; vagy 

b) aki olyan hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely 

különböző akadályok fellépése mellett korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más 

munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a munkakörnyezetben, 

45) mezőgazdasági termék: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt termékek, 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 parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 

2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében 

felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével, 

46) mezőgazdasági termék feldolgozása: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet, 

amelynek az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a 

mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő 

tevékenységet, 

47) mezőgazdasági termék forgalmazása: mezőgazdasági termék forgalmazása: a mezőgazdasági 

termék értékesítési célú birtoklása vagy kiállítása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb 

módon történő forgalmazása, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy 

feldolgozóknak történő első értékesítést, valamint a termék első értékesítését előkészítő 

tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső fogyasztóknak történő értékesítést csak 

akkor kell forgalomba hozatalnak tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben 

történik,,48. mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozása: a 

702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (56) bekezdése szerinti tevékenység, 
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48) nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló 

induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási 

szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

49) nagykereskedelmi hozzáférés: olyan hozzáférés, amelynek révén az egyik üzemeltető 

használhatja egy másik üzemeltető létesítményeit. A legújabb technológiai fejlemények alapján az 

adott hálózaton keresztüli lehető legszélesebb körű hozzáférés részét kell képezniük a következő 

hozzáférési termékeknek: FTTH/FTTB hálózatok esetében: hozzáférés az alépítményhez és a 

sötétszálhoz, a helyi hurok átengedése és bitfolyam-hozzáférés. Kábelhálózatok esetében: 

hozzáférés az alépítményhez és bitfolyam-hozzáférés. FTTC hálózatok esetében: hozzáférés az 

alépítményhez, az alhurok átengedése és bitfolyam-hozzáférés. Passzív hálózati infrastruktúra 

esetében: hozzáférés az alépítményhez és a sötétszálhoz és/vagy a helyi hurok átengedése. ADSL-

alapú széles sávú hálózat esetében: a helyi hurok átengedése és bitfolyam-hozzáférés. Mobil- vagy 

vezeték nélküli hálózat esetében: bitfolyam-hozzáférés, a fizikai póznák megosztása és hozzáférés 

a felhordó hálózatokhoz. Műholdas platform esetében: bitfolyam hozzáférés; 

50) nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletben megállapított feltételeket 

nem teljesítő vállalkozások 

51) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: valamely vállalkozás akkor minősül nehéz helyzetben 

lévőnek, ha 

a) részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a vállalkozás névértéken felüli 

befizetést is magában foglaló jegyzett tőkéjének több mint a felét felhalmozott veszteségei miatt 

elvesztette, különösen ha a felhalmozott veszteségeknek saját forrásnak minősülő elemből történő 

levonásakor a jegyzett tőke felét meghaladó negatív eredmény keletkezik, 

b) közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég esetében, ha a 

vállalkozás a saját tőkéjének több mint felét felhalmozott veszteségei miatt elvesztette, 

c) olyan vállalkozás, amely ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult, vagy ellene a 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény alapján hitelezői kérelmére 

kollektív fizetésképtelenségi eljárás indítható, 

d) kis- és középvállalkozások kivételével olyan vállalkozás, amely esetében az előző két évben a 

könyv szerinti idegen tőke és saját tőke aránya meghaladta a 7,5-et és a kamatok, adózás és 

értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel számolt kamatfedezeti ráta kevesebb volt 1,0-nél. 

e) A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a c) pont szerinti feltétel 

fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, 

52) összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen 

beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, 

valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a 

kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos 

időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális 

beruházási támogatásban részesülő beruházást, 

53) saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az 

Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag 

kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 

tartalmazó forrás, 

54) sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett 

tőkejuttatás egy vállalkozás számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése 

ellenében, 
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55) személyi jellegű ráfordítás: a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet ráfordításai 

az érintett projektben vagy tevékenységben való foglalkoztatásuk mértékéig, 

56) szervezési innováció: új szervezési módszer alkalmazása egy vállalkozás üzleti gyakorlatában, 

munkahelyi szervezetében vagy külső kapcsolataiban; nem tartoznak ide az olyan változtatások, 

amelyek a vállalkozásnál már alkalmazott szervezési módszereken alapulnak, a vezetési stratégia 

megváltoztatása, az összefonódások és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszüntetése, az 

egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak, az egyedi igényekhez igazítás, a 

helyszín megváltozásához köthető változások, a rendes szezonális és egyéb ciklikus változások, 

valamint az új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem, 

57) szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt 

tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott 

szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését 

eredményezné, 

58) szokásos piaci feltételek: azt jelenti, hogy a szerződő felek közötti ügylet feltételei nem térnek 

el a független vállalkozások között létrejövő ügyletek szokásos feltételeitől, és mentesek az 

összejátszás minden elemétől. Minden olyan ügylet, amely nyílt, átlátható és megkülönböztetés-

mentes eljárás eredménye, a szokásos piaci feltételeknek megfelelőnek tekintendő, 

59) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének 

hányadosa, százalékos formában kifejezve, 

60) támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami 

támogatásnak a 2. mellékletben meghatározott módszer alapján számított értéke, 

61) tárgyi eszköz: olyan eszközök, amelyek felölelik a földterületet, épületeket, üzemeket, gépeket 

és berendezéseket, 

62) tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: olyan kis- és középvállalkozás, amely nem 

szerepel a tőzsde hivatalos jegyzékében, kivéve az alternatív kereskedési platformokat, 

63) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy 

immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy 

meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, 

amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, 

valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, 

amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a 

megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban 

végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek. 

64) Saját teljesítés: saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból 

megvalósuló beruházás során, annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját 

maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja 

szerinti kapcsolt vállalkozása által végzett teljesítés. E tevékenység elszámolható értéke nem 

haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján 

kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen önköltséget, valamint az Sztv. 82. 

§ (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az értékesítés közvetett költségei kizárólag 

abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, 

igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való 

hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. Saját teljesítés esetében a 

támogatási kérelem keretében benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lennie, 
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amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem 

benyújtójának önköltség számítási szabályzatával. 

65) Kapcsolt vállalkozás: olyan vállalkozás, amely egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti 

kapcsolt vállalkozásnak minősül; 

66) „új és innovatív technológia”: az iparági technika mindenkori állásához képest új és nem 

kipróbált technológia, amely technológiai vagy ipari problémák kockázatát hordozza és nem egy 

meglévő technológia optimalizálása vagy kiterjesztése; 


