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Korszerű vállalati technológiai mintaprogram 

Tájékoztató az Ipar 4.0 Program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2021. évi 
feltételeiről 

 
 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény. 1. számú 
melléklete XLVII. Gazdaságvédelmi alap fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 6. 
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 2. 
Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcímen, 
2021. évben 1 146 400 000 forint, 2022. évben 665 700 000 forint áll rendelkezésre a Korszerű 
vállalati technológiai mintaprogram megvalósításához. 
 
 
1. A Program célja: 
 
A Program célja a kkv-szektorban működő vállalkozások célzott fejlesztésével, a jövő 
technológiáinak adaptálásával javítani a digitalizációs fejlettségi mutatókat, egyúttal más 
vállalkozások számára pilot projekteken keresztül megmutatni, bemutathatóvá tenni azokat a 
megoldásokat, melyek segítik a vállalkozások technológiai fejlődését, működésük 
hatékonyabbá és eredményesebbé válását. A Program keretében technológiai tudás- és 
eszköztárat biztosítunk az innovatív projektek számára.  
 
 
2. A Program működési logikája 
 
Integrátor: olyan közép- vagy nagyvállalat, amely saját maga is tud szolgáltatást nyújtani kkv-
k részére, és emellett fővállalkozóként, akár több Megoldásszállító bevonásával egy kézből 
biztosítja a projektek megvalósítását. Az integrátor részesül közvetlenül támogatásban. 
 
Fejlesztés címzettje: az a kkv, amelynél megvalósításra kerül a projekt (pl. szolgáltatás 
bevezetése). Szabályozási szempontból a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 
meghatározott mikro-, kis- vagy középvállalkozás. Közvetlenül nem részesül kifizetésben, de 
a megvalósuló projekt által támogatásban részesül, amelynek összegéről, valamint a 
projekt számszerűsíthető eredményeiről és a kapcsolódó kötelező vállalásokról igazolás 
kerül részére kiállításra.     
 
A támogatást közvetlenül az integrátor vállalat kapja, amely a fejlesztés címzettjeinek, a kkv-
knak előre meghatározott megoldásokat szállít le. Az integrátor arra nyújt be támogatási 
kérelmet, hogy az ő szervezésében, az általa megnevezett kkv-knál bevezetésre kerüljenek a 
bemutatott megoldások, azaz a kkv-knál megvalósuljanak a projektek. 
 
 
3. Támogató 
 
A kedvezményezettek részére a támogatást az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. nyújtja (a 
továbbiakban: Támogató).   
Jelen tájékoztatót az IFKA adja ki.  
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4. Az előirányzat felhasználására vonatkozó fontosabb jogszabályok 

 
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95. §-97. § (a továbbiakban: Kbt.) 
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  
 „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 közlemény1 (a továbbiakban: 
átmeneti keretszabály) 

 Az Európai Bizottság az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final 
számú, 2020. október 13-i határozata [a továbbiakban: az SA.58806 (2020/N) számú 
ügyben hozott bizottsági határozat] 

 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
 
 
5. Támogatásban részesíthetők köre 

 
Támogatási kérelmet kizárólag integrátorok nyújthatnak be.  
 
Támogatást azok az integrátorok igényelhetnek,  

a) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel, 
b) amelyek közép- vagy nagyvállalatnak minősülnek, 
c) amelyek rendelkeznek referenciával kkv-knál megvalósított azonos vagy hasonló 

megoldásokról, mind a megoldás jellegét, mind méretét tekintve. 
 
Projektek kizárólag kkv-knál valósíthatók meg. A fejlesztés címzettjei azon vállalkozások 
lehetnek,  

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, 
b) amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, 
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő, 
d) amelyeknek a nettó árbevétele legalább 10 millió forint, 
e) amelyek bármely ágazatban tevékenykednek (tehát nincsen ágazati megkötés). 

 
 
6. Szakmai jogosultsági kritériumok 
 
A Korszerű vállalati technológiai mintaprogram keretében abban az esetben nyújtható 
támogatás, ha teljesülnek az alábbi jogosultsági kritériumok: 
 

a) A program keretében elsősorban az alábbiak valósíthatók meg: 
o kkv számára releváns, a jövő iparágaihoz kapcsolódó megoldások 

megvalósítása, melyek mintaként szolgálnak más kkv-k részére, 
o meglévő megoldásra ráépülő technológiai, innovációs fejlesztések. 

A megvalósított fejlesztésnek a fenntartási időszak végéig üzemelnie kell. 

                                                           
1 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], valamint 2021. január 28-án [C(2021) 564]. 
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b) Az integrátor nem számolhat el olyan projektet, amely a kkv-nál már korábban 
megvalósításra került (azaz korábban megvalósított projekt nem számolható el utólag, 
és a kkv-nál korábban megvalósult fejlesztéssel megegyező projekt sem támogatható).  

c) Az integrátor szervezet és a fejlesztés címzettjei, azaz a programban részt vevő, az 
integrátorhoz kapcsolódó minden kkv kétoldalú együttműködési megállapodást kell, 
hogy kössön ahhoz, hogy az integrátor támogatást igényelhessen. 

d) Egy integrátor szervezésében legalább 5 db kkv-nál valósuljon meg projekt.  
e) Adott vállalkozás a Programban vagy integrátori szerepet tölthet be, vagy a fejlesztés 

címzettje lehet. 
f) Amennyiben egy vállalkozás egy projektben integrátori szerepet tölt be, ez nem zárja 

ki, hogy egy másik projektben az ottani integrátor ettől a vállalkozástól rendeljen meg 
szolgáltatást vagy eszközt.  

 
 
7. A támogatás nyújtásának alapvető feltételei 
 

1. A jelen tájékoztató 5. pontja alapján a Korszerű vállalati technológiai 
mintaprogram keretében integrátori szerepet betöltő, a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerinti középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság részére, továbbá 
nagyvállalatok részére nyújtható támogatás, amennyiben: 
a. középvállalkozások esetében létszáma nem haladja meg a 249 főt (a foglalkoztatási 

adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében 
rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások (bevétel és 
állomány) adatait, továbbá a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött 
munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát 
is figyelembe véve), 

b. a támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében 
rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, 

c. a támogatást igénylőnek vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében 
rögzített módszertan szerint kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény 
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele 
vagy mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,  

d. a fejlesztés címzettje az együttműködési megállapodásban vállalja, hogy a 
támogatott fejlesztést a fenntartási időszak végéig fenntartja, 

e. a támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját 
forrásból kell, hogy biztosítsa és a projekt megvalósításához szükséges költségek 
forrását a Támogató számára be kell mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges 
becsatolnia. Saját forrásnak 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 
minősül, 

f. a támogatást igénylő, ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) szerinti feltételei fennállnak, köteles a támogatás észszerű és hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást 
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lefolytatni. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata, 

g. támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír, 
h. 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.  

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

a. vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul, 
b. benyújtója, vagy a fejlesztés címzettje a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény alapján nem minősül átlátható szervezetnek, 
c. 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, 

d. benyújtója, vagy a fejlesztés címzettje az Áht-ban foglaltak szerint nem felel meg a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. Az IFKA a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok meglétét az alábbi adatbázisban ellenőrzi valamennyi 
integrátor és a fejlesztés címzettjeinek vonatkozásában: 
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/. A hivatkozott linken az integrátorok még a 
regisztrációt megelőzően ellenőrizni tudják a megfelelés teljesülését, amely esetén 
az adatbázisban a fejlesztés címzettjei adószámának megadásával indított keresés 
nem eredményez találatot.  

e. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, 
amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha 
a fejlesztés címzettje az igényjogosultja, 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, 

f. benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon 
kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés 
kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény 
üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező fenntartási időszak idejére, 

g. benyújtója, vagy a benyújtója által megnevezett bármely fejlesztés címzettje 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, 

h. benyújtóval, vagy a benyújtója által megnevezett bármely tervezett fejlesztés 
címzettjével szemben az Ácsr 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási 
rendszerből való kizárás hatálya áll fenn, 

i. benyújtója, vagy a benyújtója által megnevezett bármely tervezett fejlesztés 
címzettje (amelynél a projekt meg foga valósulni) – a kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében – a tervezett projekt vonatkozásában bármilyen uniós társfinanszírozású 
vagy nemzeti költségvetési forrás terhére meghirdetett felhívás keretében 
ugyanazon projekt és ugyanazon megvalósítási hely tekintetében: 
a) támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik, vagy 
b) támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő 

támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói 
döntés, avagy  
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c) támogató tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.  
 
 
8. Támogatható tevékenységek 
 
A megvalósítandó projektek pilot megoldások kell legyenek: Ipar 4.0, digitalizáció témában 
megvalósuló, jelentős mértékben szolgáltatásokat tartalmazó projektek. Az előirányzat terhére, 
az Ipar 4.0 Program céljaival összhangban az alábbi tevékenységek támogathatók: 
 

a) A meglévőnél magasabb minőséget biztosító új technológiai megoldások bevezetése, 
beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését 
lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését és beszerzését, folyamatautomatizálási 
eszközök, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését. 
Például felhő megoldások, IoT, CRM, ERP, szenzortechnika, összekapcsolás, 
adathasználat, folyamatok digitalizálása.  
A fentiekbe beleértendő a rendszer használatának betanítása és az ezzel kapcsolatos 
szükséges tanácsadás is.  

b) A bevezetendő szolgáltatásokhoz szükséges licenc, know-how beszerzések, 
immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) 
költségeik. 

 
 
9. A támogatás jellemzői  
 
A Korszerű vállalati technológiai mintaprogram keretében rendelkezésre álló forrás 

 2021-ben 1 146 400 000 forint,   
 2022-ben 665 700 000 forint. 

 
Amennyiben a 2021-ben benyújtott támogatási kérelmek teljes összege meghaladja a 2021. évi 
forrást, úgy a Támogató a 2021. évi forráson felül további kötelezettségvállalást is tehet, 
legfeljebb a 2022. évi forrás összegével növelt mértékben. A 2022. évi források kifizetésére 
legkorábban 2022-ben kerülhet sor.  
 
A támogatás összege 
A támogatás legkisebb igényelhető összege 100 millió forint, maximális összege 600 millió 
forint kedvezményezettenként. 
A támogatás végső összege a támogatói okiratban kerül meghatározásra. 
 
A támogatás intenzitása 
A támogatási intenzitás legfeljebb 100%-os. 
 
A támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 
 
Előleg: 
Kedvezményezettenként legfeljebb a támogatási összeg 50%-a, az előleg konkrét összege a 
támogatói okiratban kerül meghatározásra. 2021-ben a Támogató összesen legfeljebb a 2021. 
évi forrás terhére fizethet előleget.  
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A fejlesztés címzettje tudomásul veszi, hogy a nála megvalósítandó projekt az átmeneti 
támogatás keretét csökkenti, a támogatásról részére igazolás kerül kiállításra.  
 
 
10. Támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása  
 
A felhívás alapján nyújtott támogatás 

- a közvetlen kedvezményezett (integrátor) szintjén nem minősül állami támogatásnak az 
EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében, amennyiben a közvetlen 
kedvezményezett nem részesül piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben, azaz a 
támogatást teljes mértékben továbbadja a végső kedvezményezett részére, illetve 
projektmenedzsment tevékenységéért piaci díjazásban részesül, és az árképzése is piaci 
standardok szerint történik. 

 
- a fejlesztés címzettjeinek szintjén állami támogatásnak minősül az EUMSZ 107. 

cikkének (1) bekezdése értelmében átmeneti támogatásként nyújtható. 
 

- a megoldásszállítók szintjén nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. 
cikkének (1) bekezdése értelmében, amennyiben nem részesülnek piacon meg nem 
szerezhető gazdasági előnyben, a nyújtott szolgáltatásokért piaci díjazásban 
részesülnek, és az árképzése is piaci standardok szerint történik. 

 
Az előirányzatból támogatható tevékenységek támogatási jogcímek szerinti besorolását és 
maximális támogatási intenzitását jelen programban az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Támogatható 
tevékenység megnevezése 

Támogatási jogcím 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

tevékenységek 
szerint 

Vonatkozó 
joganyag 

a) A meglévőnél 
magasabb minőséget 
biztosító új technológiai 
megoldások bevezetése, 
beleértve az automatizált 
termelési rendszerek 
fejlesztését, termékkínálat 
bővítését lehetővé tevő 
gyártási technológiák 
fejlesztését és beszerzését, 
folyamatautomatizálási 
eszközök, 
robottechnológia 
alkalmazását, intelligens 
gyártási megoldások 
beszerzését. Például felhő 
megoldások, IoT, CRM, 
ERP, szenzortechnika, 

 Átmeneti támogatás 
 

100% 

átmeneti 
keretszabály 
3.1. szakasza, 
az SA.58806 
(2020/N) 
számú ügyben 
hozott 
bizottsági 
határozat 
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Támogatható 
tevékenység megnevezése 

Támogatási jogcím 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 

tevékenységek 
szerint 

Vonatkozó 
joganyag 

összekapcsolás, 
adathasználat, folyamatok 
digitalizálása.  
A fentiekbe beleértendő a 
rendszer használatának 
betanítása és az ezzel 
kapcsolatos szükséges 
tanácsadás is.  
b) A bevezetendő 
szolgáltatásokhoz 
szükséges licenc, know-
how beszerzések, 
immateriális javak 
beszerzése és kapcsolódó 
(szolgáltatási, tanácsadási 
jellegű) költségeik. 
 

 Átmeneti támogatás 

100% 

átmeneti 
keretszabály 
3.1. szakasza, 
az SA.58806 
(2020/N) 
számú ügyben 
hozott 
bizottsági 
határozat 

 
 
11. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok 
 
Az átláthatóság biztosításának megvalósításában való közreműködési kötelezettséget – hiteles 
dokumentum- és adatszolgáltatás teljesítése a teljes projekt életciklus időszaka alatt – 
kedvezményezetti oldalról a támogatói okirat jóváhagyásával minden kérelmező kötelező 
érvényűnek tekinti magára. 
 
A kedvezményezett a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási 
döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrzi. 
 
Nem ítélhető meg támogatás: 
 

a) azon szervezet részére, amely nem tett eleget az Európai Bizottság által hozott, állami 
támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján 
fennálló visszafizetési kötelezettségének, 

 
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azon vállalkozás részére, amely 2019. 

december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között 
nehéz helyzetbe került. 
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12. Egyes támogatási kategóriákra vonatkozó speciális szabályok 
 

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 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 2021. december 31-ig hozható. 

A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni. 

A támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított 6 hónapon belül továbbítja az állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 
támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti közzététel céljából. 

 
 
13. Megvalósítási és fenntartási időszak  
 
A projektek megvalósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, ezen belül a fejlesztés 
címzettjeinél, a kkv-knál az integrátorra vonatkozó pozitív támogatási döntés 
kiértesítésének napjától számított 6. hónap végéig fizikailag meg kell, hogy valósuljanak 



1062 Budapest, Andrássy út 100. 
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 17. 

tel: +36 1 312 2213 | www.ifka.hu 

 

9 
 

a projektek. Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység 
megvalósult a támogatói okiratban és a felhívásban meghatározott feltételek szerint. A projekt 
fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó támogatott tevékenység megvalósul. 
A fennmaradó időtartam a pénzügyi elszámolásra áll rendelkezésre.  
 
A projekt fizikai befejezése legkésőbb 2022. június 30-ig meg kell hogy történjen.  
A záró pénzügyi elszámolás benyújtására a projekt fizikai befejezésétől számítva legfeljebb 90 
nap áll rendelkezésre. 
 
Fenntartási időszak 
A fejlesztés címzettje az együttműködési megállapodásban vállalja, hogy a megvalósított, nem 
beruházási jellegű fejlesztés eredményét fenntartja a kötelező fenntartási időszak végéig, azaz 
a megvalósítástól számítva legalább 1 évig. 
 
Amennyiben a fejlesztés címzettjénél megvalósított fejlesztés összes elszámolható költségének 
több mint 40%-át meghaladóan tartalmaz tárgyi eszközt, akkor a fejlesztés címzettje 3 éves 
kötelező fenntartási időszakot vállal.  
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14. A támogatási kérelmek benyújtása 
 
A projektterveket, valamint a kapcsolódó dokumentumokat támogatási kérelem keretében, 
online formában szükséges az IFKA felé beküldeni az erre a célra létrehozott weboldalon 
(www.ifka.hu). 
 
A támogatási kérelem benyújtására 2021. július 12. és július 26. között van lehetőség. 
 
A kérelmet a gazdálkodó szervezet által megbízott, megfelelő jogosultságokkal rendelkező 
meghatalmazott is elkészítheti. A kérelem benyújtása díjtalan. 
 
A támogatási kérelmek formai jóváhagyása során az IFKA a kérelmezők számára 1 alkalommal 
hiánypótlási, és további 1 alkalommal tisztázó kérdés megválaszolási lehetőséget biztosít, 3-3 
munkanap határidővel.  
 
A kérelem kötelező mellékletét képezi az IFKA által biztosított sablon szerint, a fejlesztés 
címzettjeivel, tehát minden kkv-val kétoldalúan elkészített és aláírt együttműködési 
megállapodás. Utóbbinak teljesítésére az integrátor a támogatási kérelem pozitív elbírálása 
esetén kötelezettséget vállal a támogatói okiratban.  
 
A projekt megvalósítása a támogatási kérelem IFKA általi befogadását követő napon saját 
felelősségre megkezdhető. A támogatási kérelem befogadásáról az IFKA a kérelmezőt írásban, 
elektronikus formában értesíti. A támogatási kérelem befogadásáról valamennyi kérelmező az 
elektronikus felületen keresztül kap értesítést. A támogatási kérelem befogadása nem jelenti a 
támogatás megítélését. 
 
A kérelmek benyújtása után kezdődik azok jogosultsági és tartalmi ellenőrzése. Az értékelés 
során minimálisan az alábbi szempontok kerülnek vizsgálatra: 

1. az integrátor a benyújtott támogatási kérelméhez csatolta-e a fejlesztés címzettjeivel, a 
kkv-kkal aláírt együttműködési megállapodást, 

2. a projektterv címzettjei, a kkv-k (és kapcsolt vállalkozásaik) által a kérelemben foglalt 
projektet is figyelembe véve átmeneti támogatás jogcímen igényelt összes állami 
támogatás nem haladja meg az 1,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 

3. amennyiben a tervezett fejlesztés megvalósítási helyszíne bérelt ingatlan, akkor 
csatolásra került-e a bérleti szerződés és tulajdonosi hozzájárulás, illetve saját ingatlan 
esetében bejegyzett tulajdonjogot igazoló tulajdoni lap rendelkezésre áll-e, 

4. árajánlatok (az egyes költségtételek alátámasztása esetében legalább két árajánlat 
bemutatása; a két árajánlattétel beküldésétől való eltérés csak külön indoklás, 
nyilatkozat /speciális igények/ mellett lehetséges), 

5. engedélyköteles beruházások esetében legalább az engedély megszerzésére irányuló 
folyamat beszállító oldaláról történő megkezdését igazoló dokumentum csatolásra 
került-e. 

 
A projekttervek formai jóváhagyásával egyidejűleg kezdődik meg azok szakmai értékelése 
szakértői testület bevonásával, melynek végrehajtása a 2021. július 19. és augusztus 31. közötti 
időszakban tervezett.  
 
A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor az IFKA 
részéről. 
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A kérelem benyújtását követően a támogatási döntés meghozatala előtt egy alkalommal 
lehetőség van a benyújtott támogatási kérelem hiánypótlására. 
 
A benyújtott kérelmek elbírálása Támogató által, szakértői testület bevonásával, valamint a 
támogatói döntés 2021. augusztus 31-ig megtörténik. 
 
Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése értelmében a támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett az 
IFKA-hoz kifogást nyújthat be, ha a kérelmezési eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, 
a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére 
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a jelen Tájékoztatóban foglaltakba vagy a támogatói 
okiratba ütközik.  
 
Az előirányzat terhére támogatói okirat kiállítására kerül sor Támogató által. A 
Kedvezményezett részére fizetendő előleg konkrét összege a támogatói okiratban kerül 
meghatározásra. 
 
A kérelmező a támogatói okirat hatályba lépésével Kedvezményezettnek minősül. 
 
 
15. Elszámolható költségek 
 

a) Költségeket kizárólag a Kedvezményezett, azaz az integrátor számolhat el. 
 

b) Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó 
értesítés napját követő naptól felmerült költségek számolhatóak el. 

 
c) A beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége az 

alábbiak szerint: 
o tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 

47-51. §-ában meghatározott költségek, 
o 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, 

o berendezéshez, szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó betanítás, 
o tárgyi eszköz bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege. 

 
A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 
o a támogatást igénylő a támogatói okiratban megjelölt megvalósítási helyszíneken 

használhatja fel, 
o a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, a fenntartási időszak végéig szolgálniuk 

kell a támogatott tevékenységet. 
 

Új, egyenként minimum nettó 200.000 forint értékű eszközök vételára számolható el 
(200.000 forint érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz 
tartozéka), valamint termelőeszköz (szolgáltatást is beleértve) működtetéséhez 
kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 forint értékben. 
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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. 
A támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező minden költségtétel tekintetében 
piacfelméréssel vagy árajánlattal kell alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a 
piaci áraknak megfelel. 
Minden költségtétel alátámasztására 2 db érvényes árajánlat beszerzése szükséges a 
támogatási kérelem benyújtásáig. 
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt 
átszámítani forintra az árajánlat kiállításának napján érvényes, hivatalos, MNB által 
közzétett árfolyamon. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást 
is szükséges mellékelni a teljes ajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által 
készített fordítás. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlatnak meg kell egyeznie a támogatási kérelemben 
szereplő költségvetési adatokkal. 
 
Az árajánlatok elvárt tartalmi elemei: 
 
o az árajánlatban részt vevők megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy 

gyártói státuszra vonatkozóan; 
o egyedi gyártás esetén az erre vonatkozó gyártói nyilatkozat feltüntetését; 
o az árajánlat tárgyának pontos megnevezését, típusát, műszaki paramétereit, szakmai 

jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén a technikai feltételek és az egyedi 
költségkalkuláció részletes feltüntetését; 

o tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik; 
o az árajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

90 napnál nem lehet régebbi; 
o az egységárat, a nettó árat, az általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) és a 

bruttó árat; 
o amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítást, szállítást, üzembe helyezést is, kérjük 

e költségeket külön feltüntetni; 
o az árajánlatadó honlapjának elérését. 
 
Az immateriális javak, így többek között a szoftverek költsége elszámolható, ha 
o azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 
o az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 
o azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől 

vásárolják meg (kivételt jelent a saját teljesítés), 
o azok legalább egy évig a fejlesztés címzettje, a kkv eszközei között szerepelnek és 

ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 
 

A támogatást igénylő által előállított eszköz, szolgáltatás és immateriális jószág akkor 
számolható el, ha az megfelel jelen felhívás saját teljesítésre vonatkozó előírásainak.  

 
Kapcsolt vállalkozástól beszerzett eszköz és szolgáltatás elszámolható, a piaci árnak 
való megfelelését a kérelem értékelése során fogjuk vizsgálni. 

 
d) Az elszámolhatóság feltétele, hogy a fejlesztés  
o a fejlesztés címzettjének saját telephelyén valósul meg, illetve  
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o a fejlesztés címzettje által bérelt ingatlanon valósul meg, ez esetben bérleti 
szerződés és tulajdonosi hozzájárulás benyújtása szükséges a kérelemmel egy 
időben. 

 
e) Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során ÁFA 

levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val 
növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni. 

 
f) 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. 

 
g) A projekt bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás 

felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi. 
 
h) A beszerzendő immateriális javakhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási jellegű 

költségek. 
 
i) Projektmenedzsment, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a 

erejéig. 
 
j) Saját teljesítés az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható 

el:  
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;  
o tárgy eszközök; 
o immateriális javak; 
o projektmenedzsment költségek.   

 
Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló projekt 
során, annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga 
végez. 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 lenni, amelyből az önköltség 
egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem 
benyújtójának önköltség számítási szabályzatával. 

 
16. Nem elszámolható költségek 
 
Nem minősül elszámolható költségnek mindazon költségek köre, amelyek az elszámolható 
költségek között nem kerültek felsorolásra. Különösen: 
 

a) a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés napjáig felmerült költségek, 
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b) földterület, telek beszerzési költsége, 
c) a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos 

dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a 
fejlesztés megvalósítására irányuló tanácsadás díja, 

d) az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, 
a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj, 

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

f) eszközök leszerelési költsége, 
g) forgótőke, 
h) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy 

felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől 
szerzett be, 

i) a támogatási kérelem beadását megelőzően használatba vett olyan tárgyi eszköz és 
támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni 
vállalkozó állami támogatást vett igénybe, 

j) 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, 

k) készletek beszerzésének költségei (kivéve K+F anyagokra), 
l) fogyasztási cikkek beszerzésének költségei, 
m) járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, 

vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, 
n) az apportált eszközök értéke, 
o) 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, 

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

q) 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, 

r) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása, 
s) garanciavállalási díj, 
t) franchise díj, 
u) adótanácsadás és könyvelés díja, 
v) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, 
w) jelzálog, banki garancia költségei, 
x) kamatráfordítások, 
y) reprezentációs költségek, 
z) jogszabály frissítési díj, 
aa) fordítási költségek. 
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17. A támogatás biztosítékai 
 
A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának 
megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy az a záró beszámoló elfogadásáig, 
illetve fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 60. napig hatályos. 
 
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 biztosító által vállalt garancia,  
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy 
c) óvadék, amely a Magyar Államkincstár elkülönített számlán kerül elhelyezésre.  

 
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását 
megelőzően biztosítani szükséges Kedvezményezettnek.  
 
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. A támogatói okirattal együtt a 
Kedvezményezett részére megküldött elfogadó nyilatkozat visszaküldése szükséges. 
 
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. 
 
 
18. A támogatás folyósítása, támogatási előleg 
 
A megítélt támogatás teljes összege egyösszegű kifizetésként, vagy részletekben, támogatási 
előleg formájában kerül biztosításra a támogatott részére, a támogatói okiratban előírt 
biztosítékok Támogató rendelkezésére bocsátását követő 30 naptári napon belül. A 
Kedvezményezett részére fizetendő előleg konkrét összege a támogatói okiratban kerül 
meghatározásra.   
 
 
19. 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 az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti és késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni. 
 
A támogatási igény jogosságát, valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását az IFKA, 
a fejlesztési forrás biztosító Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Állami 
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá 
jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a 
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támogatói okirat kiadását megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a 
támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását 
követő öt évig kerülhet sor. 
 
A Kedvezményezett köteles a költségvetési támogatások végrehajtásában részt vevő és a 
költségvetési 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 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 neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználásának 
helye és módja nyilvánosságra kerül a www.kormany.hu honlapon történő közzététel útján. 
 
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.  
 
 
20. A benyújtott támogatási kérelmek értékelése 
 
Az integrátor által bemutatott projektjavaslatok értékelési szempontjai  
 
A támogatási kérelmek elbírálása során az IFKA elsődlegesen azt vizsgálja egyedi értékelési 
kritériumok alapján, hogy az adott támogatási kérelemben bemutatott fejlesztési projekt milyen 
mértékben felel meg a Korszerű vállalati technológiai mintaprogram keretében megfogalmazott 
fejlesztési célkitűzéseknek. Ezen túlmenően kiemelten figyelembe vételre kerülnek az alábbi 
szempontok:  
 

 A bemutatott megoldások mennyire sokszínűek, és mennyire fedik le a jövő iparágait? 
 A fejlesztés címzettjei, a kkv-k között milyen arányban jelennek meg az egyes kkv 

szegmensek (mikro-, kis- és középvállalkozás) és ágazatok? 
 Hány db megoldást tervez a projekt megvalósítani?  
 A bemutatott megoldások ár/érték aránya milyen?  
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Ár/érték arány meghatározása: egységnyi költséggel a legnagyobb vállalt 
változás/fejlődés az indikátorokban (pl.: legkisebb anyagi ráfordítással legnagyobb 
termelékenység növekedés a fejlesztés címzettjeinél, a kkv-nál).  
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21. Projekt indikátorok  
 
A felsorolt szakpolitikai célok és elvárások teljesülésére Támogató az alábbi projekt 
indikátorok (KPI-ok) fejlesztés címzettjei általi teljesítését írja elő oly módon, hogy  

 a gazdálkodási mutatókból legalább 2 db-ra vonatkozóan kell kötelező vállalást tenni, 
 az egyéb mutatókból szintén legalább további 2 db-ra vonatkozóan kell kötelező 

vállalást tenni.  
 

Projekt indikátorok Mértékegység Projekt megvalósítás 
időtartama alatt 

Fenntartási 
időszak 

 Projekt kezdés Projekt zárás 1. év 2. év 3. év 
 dátum érték dátum érték 

Gazdálkodási mutatók 
 

        

Éves, egy főre eső árbevétel 
százalékos növekedése (%) 

%        

Éves, egy főre eső százalékos 
bérnövekedés (%) 

%        

Éves, egy főre eső bruttó 
hozzáadott érték növekedése (= 
(értékesítés nettó árbevétele + 
aktivált saját teljesítmények – 
anyagjellegű ráfordítások) / 
alkalmazotti létszám)) 

%        

Költségek alakulása előző évhez 
képest (%) 

%        

Eszközarányos nyereség (ROA) %        
Egy főre jutó gyártási költség 
(gyártási költség/munkavállalók 
száma) alakulása előző évhez 
képest 

HUF        

 
Egyéb mutatók 

 
 

       

OEE (rendelkezésreállás aránya 
* eszközkihasználtság aránya * 
selejtarány) 

% 
       

Selejtarány (Hibás 
termék/összes legyártott termék) 

% 
       

Átbocsátóképesség (gyártott 
termék mennyisége/gyártási 
idő) 

gyártott 
termék 

mennyisége/ór
a 

       

Ciklusidő (gyártás elkezdésétől 
befejezéséig eltelt idő) 

óra 
       

Állásidő (összes elérhető idő-
gyártással eltöltött idő) 

óra 
       

Teljes leszállítási idő 
(megrendelés időpontja és az 
ügyfélnél az átadás/üzembe 
helyezés időpontja között eltelt 
idő) 

nap 
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Visszatérő ügyfelek aránya (új 
ügyfél/összes ügyfél az elmúlt 
évben/hónapban) 

% 
       

Újra aktivált ügyfelek számának 
növekedése előző évhez képest 

fő 
       

Kosárérték növekedése előző 
évhez képest 

HUF 
       

Kihasználtság (rendelkezésre 
álló munkaórák/ügyfélnek 
nyújtott szolgáltatással töltött 
munkaórák) 

óra 

       

Megújuló energia aránya 
(megújuló forrásból származó 
energia/összes felhasznált 
energia) 

% 

       

Egy főre jutó felhasznált energia 
mennyiség (az összes 
felhasznált 
energia/munkavállalók száma) 

kWh/fő 

       

 
A kérelmező által kiválasztott projekt indikátorok rögzítésre kerülnek a támogatási kérelemben, 
és azok teljesítésének vállalása a támogatói okirat részét képezi.  
 
A kérelmező azoknál a projekt indikátoroknál, ahol nincs előre megadott minimális teljesülési 
érték, szabadon adhat meg vállalási értéket, amely aztán a támogatási kérelem értékelésének 
részét képezi.  
 
Támogató, valamint az IKFA valamennyi fejlesztési projekt esetében ellenőrzi a 
kedvezményezetti vállalások teljesülését a fejlesztések megvalósítását követő fenntartási 
időszakban.  
 
A kedvezményezett által tett vállalások teljesülésének nyomon követése során, összhangban a 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. § 6. pontjában rögzített feltételekkel, Támogató nem 
módosítja a támogatói okiratot, amennyiben: 
 

a) a támogatói okiratban rögzített két kötelezően vállalt indikátor közül bármelyik 
értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 75%-át; 

 
b) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a 

kedvezményezett által nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten 
a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos 
értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg. 

 
A kedvezményezett által tett vállalások teljesülésének érdemi elmaradása a fenti eseteken 
túlmenően az alábbi szankciókat vonja maga után kedvezményezetti oldalon:  
 

a) amennyiben a támogatói okiratban rögzített indikátorok esetében bármely kettőnél a 
teljesülés a vállalt célérték 50%-75%-a közé esik – nem elérve a 75%-os teljesülési 
arányt – a nyújtott támogatás – százalékos, arányos csökkentés formájában – 
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visszakövetelésre kerül – azaz rendre: 50%-os teljesülés esetén a nyújtott támogatás 
50%-a, 60%-os teljesülés esetén a nyújtott támogatás 40%-a kerül visszakövetelésre; 

b) amennyiben a támogatói okiratban rögzített indikátorok esetében bármely kettőnél a 
teljesülés nem éri el a vállalt célérték 50%-át, a teljes támogatás visszakövetelésre kerül 
kedvezményezetti oldalon.  

 
A projekt indikátorokhoz kapcsolódó vállalási értékek érdemi elmaradása mellett Támogatónak 
további lehetősége van a támogatói okirat visszavonására és a nyújtott támogatás 
visszakövetelésére, ha kedvezményezett többszöri írásbeli felszólításra sem tesz eleget a projekt 
megvalósításához kapcsolódó, a támogató okiratban rögzített és elfogadott szakaszzáró 
határidők betartására vonatkozó kötelezettségének, illetve a fenntartási időszakra előírt 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek.   
 
A kötelező projekt indikátor vállaláson túlmenően, a fejlesztés címzettjei számára az alábbi 
indikátorok esetében kötelező az adatszolgáltatás azon tételek tekintetében, amelyek a projekt 
szempontjából relevánsak. 
 
 
22. A projekt további kötelező vállalásai  
 
Mind az integrátor, mind a fejlesztés címzettje, a kkv elnyert támogatás esetén köteles az alábbi 
vállalásokat megtenni. 
 
Az integrátorok: 

a) Edukáció, tudástranszfer.  
Az integrátor vállalja, hogy a megvalósított projektek eredményeit (a kkv-k számára a 
fejlesztés során elérhető előnyöket) nyilvánosan terjeszti, pl. honlapján vagy egyéb 
publikus elektronikus felületein, általa szervezett rendezvényeken, előadásokon. 
Vállalja továbbá, hogy a projekt(ek) eredményeit a Modern Mintaüzemek Program 
keretében megosztja. 

b) Esettanulmányok.  
Az integrátor vállalja, hogy a megvalósított projektek legalább felére vonatkozóan, de 
legalább 3 db esettanulmányt készít, amelyet nyilvánosan elérhetővé tesz és terjeszt, pl. 
a honlapján vagy egyéb publikus elektronikus felületein. (Az esettanulmány 
gyűjtemény többféle megoldást is kell hogy tartalmazzon, amennyiben a projekt 
keretében megvalósított megoldások is többfélék.) 

c) Use case-k.  
Az integrátor vállalja, hogy ún. use case modelleket készít a megvalósított projektek 
legalább 20%-ra vonatkozóan, de legalább 2 db-ot. (A use case-ek többféle megoldást 
is be kell hogy mutassanak, amennyiben a projekt keretében megvalósított megoldások 
is többfélék.) A modell tartalmazza a felhasználók információs igényeinek elemzését, a 
funkcionális és nem funkcionális követelményeket.  

d) Szakmai, tematikus rendezvények tartása vagy azokon való részvétel.  
Az integrátor vállalja, hogy projekt pénzügyi befejezését követően fél éven belül 
legalább egy tematikus rendezvényt szervez, valamint vállalja a Támogató által 
szervezendő rendezvényen való részvételt és prezentációt.  
  

A fejlesztés címzettje vállalja, hogy a fentiekhez hozzájárul (az adatvédelmi szabályok betartása 
mellett).  
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A fejlesztés címzettjei, a kkv-k tekintetében: 

a) A megvalósított megoldás bemutatása. 
A fejlesztés címzettje vállalja, hogy a megvalósított projektek eredményeit (a kkv-k 
számára a fejlesztés során elérhető előnyöket) nyilvánosan terjeszti, pl. honlapján vagy 
egyéb publikus elektronikus felületein, általa szervezett rendezvényeken, előadásokon. 
Ezzel egyúttal a támogatásra vonatkozó nyilvánosságot is biztosítja.  

b) Jelentkezés mintaüzemnek/mintaműhelynek. 
A fejlesztés címzettje vállalja, hogy az IFKA által megvalósított GINOP-1.1.3 Modern 
Mintaüzem Program keretében jelentkezik Mintaüzemnek, a projekt eredményeinek 
bemutatására. (A mintaüzemek olyan, fejlett technológiát bemutatni képes egységek, 
ahol a látogatók eredeti, működési környezetben tekinthetik meg az alkalmazott 
módszert, technológiát, és szakértőktől kaphatnak választ a felmerülő kérdéseikre.) 

c) Szakmai, tematikus rendezvényeken való részvétel.  
A fejlesztés címzettje vállalja, hogy projekt megvalósulását követően részt vesz az 
integrátor, továbbá az Támogató által szervezendő rendezvényen. 

 
 
23. Fogalmak 
 
állami támogatás: az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás 
átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, 
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom 
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 
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. 

elszámolható költség: az egyes támogatási kategóriákra az uniós állami támogatási 
szabályokban e címen meghatározott költségek köre, 
immateriális javak: fizikai vagy pénzügyi formában nem megjelenő eszközök, mint például 
szabadalom, licencia, know-how vagy egyéb szellemi tulajdon, 
kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a 
kérelmet benyújtó beruházóval az Sztv. szerinti anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll, 
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, 
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kezességvállalási mérték: a vonatkozó állami támogatási intézkedés keretében támogatható 
egyes ügyletek esetében az állami befektető által vállalt százalékos veszteségfedezeti arány, 
kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott 
vállalkozás, 
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, 
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, 
nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletben megállapított feltételeket 
nem teljesítő vállalkozások 
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. 

A kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a c) pont szerinti feltétel 
fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, 
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, 
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, 
saját teljesítés: saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló 
beruházás során, annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga 
végez. 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 
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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 lenni, amelyből az 
önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem 
benyújtójának önköltség számítási szabályzatával. 
személyi jellegű ráfordítás: a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet ráfordításai az 
érintett projektben vagy tevékenységben való foglalkoztatásuk mértékéig, 
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 
megkülönböztetésmentes eljárás eredménye, a szokásos piaci feltételeknek megfelelőnek 
tekintendő, 
támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének 
hányadosa, százalékos formában kifejezve, 
támogatástartalom: a kedvezményezett számára, akár több forrásból nyújtott állami 
támogatásnak a vonatkozó szabályok szerint meghatározott módszer alapján számított értéke, 
tárgyi eszköz: olyan eszközök, amelyek felölelik a földterületet, épületeket, üzemeket, gépeket 
és berendezéseket, 
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. 
 
 


