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FELHÍVÁS  

A logisztikai szolgáltató központok fejlesztési projektjeinek megvalósítására 

A felhívás címe:  

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 
 

A felhívás kódszáma:  

GINOP 1.2.5-15 

 

Magyarország Kormányának felhívása logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 

érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél 

elérését a Kormány az üzleti infrastruktúra (jelen esetben logisztikai központok) színvonalának javításával 

tervezi megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 A benyújtott támogatási kérelmekről a felhívásban rögzített szakasz zárásától számított 30 nap
1
 

alatt elbírálja. 

 A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 25 millió Ft – 100 millió Ft közötti, vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 

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

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének javításához, a 

már meglévő üzleti infrastruktúra kapacitások továbbfejlesztéséhez, növelve azok minőségét és 

az általuk nyújtott szolgáltatások körét. 

 legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák. 

  

                                                      
1
 A projekt értékelésének időtartama növekedhet, ha hiánypótlás vagy tisztázó kérdés válik szükségessé. 

2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – c. 2.0 verzióban 

készült, 2015. november. 30-án kiadott dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), mely a támogatási 

kérelem adatlappal együtt tartalmazza a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes 

feltételt. 

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

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

jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

 

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

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

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

közleményeket!  
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

 

Magyarország földrajzi helyzete kedvező a logisztikai központok kialakulásának, mert 3 TEN-T folyosó is 

áthalad a területén. Nagy piaci kereslet mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális 

szolgáltatások iránt. 

 

A Bizottság által elfogadott, 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Partnerségi 

Megállapodásban nevesítésre került, hogy a jövőben, az üzlet infrastrukturális területeken – a mennyiségi 

fejlesztés helyett – elsősorban a nyújtott szolgáltatások körének bővítésére és minőségének javítására 

kell fókuszálni 

 

A Felhívás célcsoportjába azon logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési 

potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat 

továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét. 

Az ilyen fejlesztések közvetlen hatást gyakorolnak a kkv-kat kiszolgáló beszállítói és áru-elosztási 

hálózatok szolgáltatási minőségére, ezen keresztül versenyképességükre. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-90 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
 

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

Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása 

érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági 

teljesítményének erősítését.  

Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III.24.) számú 

kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

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

40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 

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

oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

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

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

 

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR 

besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, 

korszerűsítés és ingatlan beruházás, 

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése, 

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek, 

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási 

licenc, gyártási know-how beszerzések,  

Önállóan kizárólag az b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.  

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 

25%-át érhetik el.  

3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 

 

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

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

a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható 

tevékenység 

Támogatás 

jogcíme  

Támogatási 

kategória 

3.1. a) Logisztikai 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó 

telekhatáron belüli alapinfrastruktúra 

bővítés, korszerűsítés és ingatlan 

beruházás 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéshez nyújtott 

beruházási támogatás 
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3.1. b) Logisztikai 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó 

új eszköz beszerzése 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéshez nyújtott 

beruházási támogatás 

3.1. c) Információs technológia-

fejlesztés, kizárólag logisztikai 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó 

új informatikai eszközök és szoftverek 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéséhez nyújtott 

regionális beruházási 

támogatás 

3.1. d) Logisztikai 

szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó 

eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 

gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

helyi infrastruktúra 

fejlesztéséhez nyújtott 

regionális beruházási 

támogatás 

   

 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások 

3.2.1. Általános elvárások 

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

szükséges: 

a) A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR 

besorolás szerinti logisztikai szolgáltatások fejleszthetőek. 

b) Egy projekt akkor tekinthető logisztikai szolgáltatásfejlesztésnek, ha  

- a Pályázó utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti 

főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó 1. számú szakmai 

melléklet „Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében felsorolt listán,  

- továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat 

tartalmazó 1. számú szakmai melléklet valamely fejezetében.  
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c) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő 

megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a 

projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges 

géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

d) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni. 

e) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett 

tevékenység végzésére. 

f) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

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

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

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

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

i) A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című 

dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

j) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy 

ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési 

engedély megléte.  

k) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett 

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

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

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

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

kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással 

létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – 

részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő 

használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a 

Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

l) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos 

jelleggel, lásd ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 

értékeket megőrizni a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 

során megszüntetni.  

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

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

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, 

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

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

kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a 
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támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a 

projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)  

A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati 

ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül 

fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét 

veszítheti.  

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 

 ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe 
között egyezés áll fenn,  

 a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység 
végzésére,  

 a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak logisztikai szolgáltatási tevékenység 
végzésére,  

 a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, 

 pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes 
kiegyenlítés révén történik. 

o) A Felhívás keretében nem nyújtható támogatás 

 repülőtéri infrastruktúra fejlesztéshez 

  kikötői infrastruktúra fejlesztéshez 

 ldedikált infrastruktúra fejlesztéséhez  

 olyan infrastruktúra fejlesztéshez, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke 
alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás . 

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

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 

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

esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: 

a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai 

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

nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói 

okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. 

q) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

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

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

kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az irányító hatóság 

számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség. 

3.2.2. Közbeszerzési kötelezettség 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁUF 9. pontjában található. 
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3.2.3. Mérföldkövek 

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni. 

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8. fejezete tartalmazza. 

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

költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy 

képességtől való elmaradás arányában. 

 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama 

3.3.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, 

de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak 

elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

A 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 támogatási kérelem benyújtását követő 

napnál. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8.6.1. pontja 

tartalmazza. 

 

3.3.2.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  
 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 

hónap áll rendelkezésre. 

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

Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett 

teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítésére vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8.6.2. 

pontja tartalmazza. 

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

határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. március 31. A két időpont közül a 

korábbi az irányadó. 

 

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.4.1. A projekt területi korlátozása 
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Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell 

bejegyzésre kerülnie. 

A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a 

megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

 

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

 

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

viszonyai az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaktól eltérően az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

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

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

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

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

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem 

biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási 

kötelezettség idejére.  

Amennyiben a 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, 

amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.  

Amennyiben nem a támogatást igénylő saját tulajdonán történik ingatlanfejlesztés, az ingatlan 

használatára vonatkozó szerződésben (pl.: bérleti szerződés) biztosítani szükséges, hogy az ingatlan 

tulajdonosa a fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan 

előnyben pl.: a jogviszony megszűnésének szabályozása körében ki kell térni különösen a fejlesztés 

esetleges maradványértékének elszámolására, oly módon, hogy az ingatlan tulajdonosa a 

maradványérték megtérítésére köteles, amennyiben az nem került egyéb módon ellentételezésre.  

 

3.5. Kötelező vállalások, szakpolitikai mutatók, indikátorok 
 

3.5.1. Kötelező vállalások:  

 

A támogatást igénylőnek a Felhívás 3.5.1. a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. 

a) Létszámtartás:  

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt 

üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot. 
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Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma.  

Bázislétszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év átlagos statisztikai 

állományi létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a 

benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó 

vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra. 

b) Éves nettó árbevétel növekmény: 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti 

évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) 

növekménye: 

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási 

összeget  

𝑎1 + 𝑎2 − 2 ∗ 𝑎0 ≥ 𝑡 

VAGY 

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot 

𝑎2
𝑎0

≥ 1,05 

VAGY 

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot 

𝑎1+𝑎2

2 ∗ 𝑎0

≥ 1,05 

ÉS 

bd) amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalkozás
3
 a projekt fizikai befejezési évben az 

fejlesztésből származó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai 

szolgáltatásból származik 

k1+k2
a1+a2

≥ 0,50 

 

a1, a2: a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első, illetve második üzleti évben realizált éves 

nettó árbevétel értéke forintban. a0: a bázisárbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értéke forintban. k1, k2: a projekt fizikai befejezési évét 

közvetlenül követő első, illetve második üzleti évben a fejlesztésből származó, mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára nyújtott logisztikai szolgáltatásokból realizált éves nettó árbevétel értéke 

forintban. t: a kifizetett  támogatási összeg forintban 

A projekt fizikailag befejezettnek minősül, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a Támogatási Szerződés meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek 

mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül. 

                                                      
3
 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak. 
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Az alábbi mutatók a kötelező vállalásokhoz kapcsolódóan kerülnek bekérése. A kötelező vállalásokhoz 

kapcsolódó monitoring mutatók esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerülhet. 

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

adatot szolgáltatni. A fenti mutatók teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések 

ellenőrzése során történik. 

Mutató neve Mérték-egység Mutató forrása 

1. Éves nettó árbevétel  Ft Éves beszámoló 

2. Átlagos statisztikai állományi 

létszám, megbontva az 

alábbiak szerint: 

a) Átlagos statisztikai 

állományi létszám – nő 

b) Átlagos statisztikai 

állományi létszám – férfi 

Fő NAV (APEH) adóbevallás statisztikai 

létszámot tartalmazó oldala és/vagy 

belső munkaügyi nyilvántartás  

 

3.5.2. Szakpolitikai mutatók 
 

Jelen Felhívás esetében projektszinten nem értelmezhetőek szakpolitikai mutatók. 

3.5.3. Indikátorok 
 

Jelen Felhívás esetében projektszinten nem értelmezhetőek indikátorok. 

3.6. Fenntartási kötelezettség  

 

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. 

cikkében foglaltaknak. 

Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt 

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

tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és 

támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami 

támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi 

eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási 

időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 

3.7. Biztosítékok köre  
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A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A 

biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.  

 

3.8. Önerő 
 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a 

kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.  

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

nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó 

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

maximális támogatási intenzitást.  

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját 

forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a 

kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a 

kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges 

a saját forrást igazolnia. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor az ÁÚF c. 

dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia. 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

 

4.1 Támogatást igénylők köre  

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások
4
 

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 

vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
5
 vállalkozása rendelkezik legalább két 

lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként 

való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 

vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 5 fő volt. 

                                                      
4
 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 

5
 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján 
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c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei.  

d) amelyek minimum 5 000 m
2 
fedett raktárkapacitással

6
 rendelkeznek. 

A mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő 

kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

2. nagyvállalkozások
7
,  

a) csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes 

lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai 

szolgáltatásból származik 

b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei 

c) amelyek minimum 5 000 m
2 
fedett raktárkapacitással rendelkeznek 

A nagyvállalkozásnak minősülő  támogatást igénylőnek az 2. pontban szereplő kritériumok mindegyikének 

meg kell felelnie. 

3. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

b) szövetkezetek. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

  

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

 

Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok 

bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

1. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

2. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné, 

3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott 

célokkal nincs összhangban, 

                                                      
6
 Fedett raktározási kapacitás - A támogatást igénylő logisztikai központ összes fedett raktározási kapacitásának (felülről fedett 

raktározási, tárolási célú építmény(ek) m2-ben kifejezett alapterületé(i)nek összege) minősül: 

- Amennyiben a támogatással megvalósítani kívánt beruházás az MLSZKSZ által intermodális, regionális, helyi vagy 
vállalati logisztikai központ címmel rendelkező központjának telké(i)n vagy annak területhatárától legfeljebb 1 km 
távolságra (a helyrajzi számok közötti legrövidebb távolság) valósul meg. 

- Egyéb esetekben a pályázónak a támogatási kérelem benyújtásának idején a tulajdonában vagy bérleményében álló, 
fedett raktározási kapacitásá(i)nak összege legfeljebb 1 km távolságban lévő telke(ke)n. 

A feltételnek a pályázat benyújtását megelőzően kell teljesülnie. 

7
 Amelyek a 651/2014/EU rendelet I. számú mellékletében meghatározott, a KKV fogalmának nem felelnek meg 

(nagyvállalkozások). 
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4. amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámoló/ alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 

5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

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

beszámolója alapján negatív, 

6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

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

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

alá csökkent, 

7. amely esetében a támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltség meghaladja a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 

összegét, 

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

indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 

9. amely a GINOP-2015-1.2.5. jelű Felhívásra egy naptári évben belül úgy nyújt be újabb támogatási 

kérelmet, hogy az elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve 

elutasításra.  

10. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK 

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

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

tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez használja fel, 

11. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi 

személyek részére, amelyek nettó árbevételének több, mint 50%-át TEÁOR szerinti 

mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki; 

12. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, 

13. 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, 

14. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

15. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

16. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,amely 

szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,  

17. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 

bezárásához használja fel, 



17 
 

 

18. amely vállalkozás saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai 

szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai 

szolgáltatás, 

19.  amely jelen fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében 

(Annex I.) szereplő 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását 

(intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló, takarmánytároló stb.) 

szolgáló létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul 

 10. Árucsoport: Gabonafélék; 

 12. Árucsoport: Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és 

gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány, 

20. amely jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje kizárólag ingatlanhasznosítás fejlesztésére 

irányul (a pályázó részéről tényleges logisztikai szolgáltatás nyújtására nem kerül sor) és az 

ingatlan tényleges igénybevevője/bérlője nem vállalja adatszolgáltatási kötelezettségét az 

ingatlanon végzett logisztikai tevékenységből származó árbevételre vonatkozóan, mely adatokat a 

pályázónak az Időközi Beszámoló benyújtásával egyidejűleg az Irányító Hatóság részére kell 

megküldenie.  

További kizáró okok a Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás 

támogatási kategória esetén: 

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

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

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

tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez nyújtott támogatás,  

2.  elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 

3. azon támogatást igénylő részére nyújtott támogatás, 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, 

4. nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére nyújtott támogatás,  

5. exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

6.  ha a nyújtott támogatást import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

7.  a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 

bezárásához kapcsolódó támogatás, 

8. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget 

9. olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

10.  repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás, 
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11. kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás, 

12. dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás, 

13. olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb 

cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható 

támogatás. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges. 

b) Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a 

támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. 

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

keresztül. 

d) Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP-2015-1.2.5. jelű Felhívásra egy naptári évben 

egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül 

elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási 

kérelem ugyanazon naptári évben az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, 

elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. 

e) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a 

Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását 

hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.  

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
8
 látták el - 

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

az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott 

küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás
9
/futárposta-szolgáltatás

10
 (garantált kézbesítési 

idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

  Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

                                                      
8
 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel 

hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
9
 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. 

 
10

 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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1539 Budapest, Postafiók 684.  

 

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

nevét és címét. 

 

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek megfelelően standard 

kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a Felhívás 4.4.3. pontjában foglalt 

tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján. A támogatást nyújtó a 

támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.  

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2016. április 28. 

 2016. április 28-át követően minden hónap utolsó csütörtöki napja. 

Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére. 

A támogató döntést követően a kedvezményezettel támogatási szerződés kerül megkötésre. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában, „A támogatási kérelmek 

elbírálásának módja” című fejezetben találhatók. 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a 

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

valamint az alábbi kritériumoknak: 

 

4.4.1 Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alábbi nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a 

támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra 

kerül. 

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem 

hibás vagy nem hiányzik, 

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

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

c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 

támogatható. 

d) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján 

releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte, 

 

4.4.2 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 
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A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 4. számú szakmai melléklete tartalmazza. 

Amennyiben a mellékletben szereplő hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem 

nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok: 
 

Amennyiben az alábbi táblázatban felsorolt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés nem 

ítélhető meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség. 

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

támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal.  

 

 
Tartalmi értékelési szempontok  

Minősítés/Adható 
pontszám 

  Kapcsolódik-e a projekt a Felhívás céljaihoz? igen/nem 

  
A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e 

összeállításra? 
igen/nem 

  A projekt ütemezése reális és szakmailag megvalósítható? igen/nem 

1. Működés időtartama 10 pont 

  2 lezárt, teljes üzleti év  0 pont 

  3 lezárt, teljes üzleti év 3 pont 

 4-5 lezárt, teljes üzleti év 6 pont 

  5-nél több lezárt, teljes üzleti év 10 pont 

2.  
Üzemi eredmény aránya 
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év 
kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100 

10 pont 

  4,00% és az alatt 0 pont 

  4,01 % - 10,00 % 3 pont 

  10,01%-20,00% 5 pont 

  20,01 % - 40,00 % 7 pont 

  40,01 % és afelett 10 pont 

3. 
Befektetett eszköz arányos beruházási érték (%) 
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év befektetett 
eszközök) 

20 pont 

 10,00% alatt, vagy 100,00% felett 0 pont 

 10,00-40,00% vagy 70,01-100,00% 10 pont 
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 40,01%-70,00% 20 pont 

4.  
Az utolsó két lezárt üzleti év adatai alapján az éves nettó 
árbevétel növekedése 

10 pont 

  nem haladta meg a 10%-ot 0 pont 

 10,00%-20,00% 5 pont 

  meghaladta a 20%-ot 10 pont 

5. 

Nettó árbevétel arányos beruházás 
[2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves 
nettó árbevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó 
árbevétel)]*100 

15 pont 

  3,00% és az alatt vagy 85,00% felett 
0 pont 

 

  3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00% 5 pont 

  10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 % 10 pont 

  15,01%-45,00% 15 pont 

6. 
A beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy a 
290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex programmal 
fejlesztendő járások területén valósul meg 

10 pont 

  Nem 0 pont 

 Igen 10 pont 

7.  
A támogatást igénylő a GOP-3.2.1 pályázati konstrukció 
keretében korábban támogatásban részesült és a projekt 
lezárult, a fejlesztés megvalósult. 

10 pont  

 Nem 0 pont 

 Igen 10 pont 

8. Logisztikai szolgáltatások 15 pont 

8.a) 
A támogatást igénylő rendelkezik ISO:14001 
Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítvánnyal 

5 pont  

 Nem 0 pont 

 Igen 5 pont 
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8. b) A támogatást igénylő intermodális logisztikai központ
11

 5 pont  

 Nem 0 pont 

 Igen 5 pont 

8. c) A támogatást igénylő fedett raktárkapacitása 5 pont 

 10 000 m
2 
– nél kevesebb 0 pont  

 10 000 m
2 
 vagy annál nagyobb 5 pont 

 Összesen 100 pont 

 

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott 

összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

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

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

 

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Nem releváns. 

                                                      
11

 Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben 
teljesíti:  

a) A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m
2
 és intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy  

b) az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el. 

Intermodális átterelés: A beruházás helyszíne szerinti logisztikai központ területén két közlekedési alágazat (közút, vasút széles 
nyomtáv, vasút normál nyomtáv, vízi út, légi út, csővezeték) között, adott üzleti évben megvalósuló összes átterelés tonnában 
kifejezett értéke (a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben (bázisérték) b0, a projekt befejezési évét közvetlenül 
követő 3 üzleti évben b1, b2, b3). A támogatási kérelem szempontjából átterelésnek minősül a rakomány egyik közlekedési alágazat 
fuvareszközéről/fuvareszközéből a másik közlekedési alágazat fuvareszközére/fuvareszközébe történő azonnali, vagy ideiglenes 
(legfeljebb 1 hónap) a logisztikai központ területén történő tárolást magába foglaló eljuttatása. (Teljes közúti járműszerelvény 
vontatóval együtt (kamion) történő szállítása esetén átterelésnek a vasúti vagy vízi fuvareszközre történő fel- vagy lejárás számít.) 
Igazolása a támogatást igénylő által benyújtott átterelési jelentéssel történik a következő szempontok figyelembevételével:  

a) A rakomány konténerben (nagykonténer vagy ISO-konténer), csereszekrényben, vagy cseretartályban történő 
továbbításánál az átterelés szempontjából a mértékegység a tonna. 

b) Teljes közúti járműszerelvény vontatóval együtt (kamion) történő, vagy félpótkocsik vasúti (Ro-La - Rollende Landstrasse, 
gördülő országút), vagy vízi úton (Ro-Ro – roll-on, roll-off) történő továbbításánál a tonnában kifejezett szállítási tömeg. 

c) Minden más esetben az átrakott rakomány (ömlesztett szilárd vagy folyékony anyagok/áruk, darabáruk) tonnában 
kifejezett tömegét kell figyelembe venni. 

d) A fejlesztés és az intermodális átterelés helyszíne szerinti telkek közötti legrövidebb távolság a helyrajzi számok alapján 
nem haladja meg a 10 km-t. 
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5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 

100 000 000 Ft.  

b) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatása esetén a támogatás összege 

nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény azaz a projekt nettó 

jelenértéke közötti különbséget. 

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

 

- ahol: 
o n = a projekt élettartama, 
o I0 = kezdő pénzáram T0 időpontban (a beruházás megvalósítási költsége), 
o Ri = az i. periódus működési bevétele (hozama), 
o Di = az i. Periódus működési kiadásai, 
o Ri ‒ Di = az i. periódus nettó cash flow-ja, 
o t = diszkontráta, 
o Vn = a beruházás maradványértéke Tn időpontban. 

A működési eredmény (nettó jelenérték) mértékét: 

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 

kell levonni az elszámolható költségekből. 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k esetében a 

megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft, nagyvállalatok esetében a megítélt 

támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.  

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

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

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

A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási 

költsége számolható el. 

Jelen felhívás keretében az alábbi beruházási költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

5.5.1 Projektelőkészítés költségei 

a) Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás költsége (ideértve a közbeszerzési 

eljárás és a szakértő díját is), amely nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 

1 %-ánál - a Felhívás 3.1. e) pontjához kapcsolódóan. 

5.5.2 Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

b) Építéshez (átalakítás, bővítés, korszerűsítés) kapcsolódó költségek  
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- Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel 

alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) 

korszerűsítése. 

- Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, 

átalakításával, korszerűsítésével, helyreállításával kapcsolatos költségek számolhatóak el: 

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat; 

 őrző-védelmi hálózat; 

 gázhálózat, gázfogadó állomás; 

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések; 

 elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás; 

 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító; 

 hulladékkezelő létesítmények; 

 átereszek, vízi létesítmények; 

 informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási 

pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök; 

 a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb 

célú térburkolat; 

 a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók; 

 parkosítás, kertépítés; 

 iparvágány; 

 vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy 

megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal 

analóg díjak (pl. csatlakozási díj); 

c) Eszközbeszerzés költségei 

-  Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, új eszköz beszerzése: 

 új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz 

csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és 

üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás 

költségét is, 

 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új 

kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új 

termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. 

- Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez 

kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 

3.1.c) pontja alapján: 

 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ 

/adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök 

beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat, 

 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ 

/adattárolás költségeit, 
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 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, 

amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó 

információ / adattárolás költségeit. 

d) Immateriális javak beszerzésének költsége 

- Logisztika szolgáltatásfejlesztéshez szükséges információs technológiafejlesztéshez 

kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.c) pontja alapján: 

 termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek 

beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, 

 immateriális javak (licenc) költségei, 

 testreszabás költségei, 

 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 

 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva). 

- Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 3.1.d) pontja alapján, amennyiben megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel, 

 a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény előírásai alapján a terv szerinti értékcsökkenési 

leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől 

vásárolják meg, 

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei 

között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást 

nyújtották. 

5.5.3 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei 

A fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható 

költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők 

figyelembe. 

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR 

besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók. 

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá az eljárás rendeletben 

meghatározottak szerint köteles eljárni. 
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Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. 

hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi szabályok 

alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): 
- Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 független 

árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy 

az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került 

meghatározásra. 

- A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, 

írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő 

felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

 a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és 

pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 

 jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely 

feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés 

teljesítésére; 

 ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. 

- A Kedvezményezett azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói 

piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) 

arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az 

átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. 

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell 

lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok 

kiértékelését.  

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás 

lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával 

kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében 

nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére 

kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

 

Költségtípus 

Mértéke az összes 

elszámolható költségre 

vetítve (%) 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 
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Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás 1% 

 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

 

1. a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként 

nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, 

2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség, így különösen 

 műszaki gépek, berendezések, 

 immateriális javak, 

 és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, 

3. garanciális költségek, 

4. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más 

telephelyre történő áttelepítési költsége, 

5. franchise díj, 

6. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,  

7. projektelőkészítés költségei, ,amelyek nem szerepelnek a 5.5.1 pontban 

biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei, 

8. kamatköltségek, 

9. működési és általános költségek (rezsi), 

10. reprezentációs költségek, 

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

vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), 

12. kiszállási díj, 

13. jogszabály-frissítési díj, 

14. fordítási költségek, 

15. levonható ÁFA, egyéb adók és közterhek 

16. jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, 

17. földmunkagépek, útépítőgépek, 

18. szerszámkészlet, 

19. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 

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

teljesítménye, paramétere megváltozik, 

21. eszközök leszerelési költsége, 

22. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
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23. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy 

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

igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak, 

24. irodabútor, 

25. készletek beszerzése, 

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

forgalom utáni) díja, 

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

28. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, 

29. terméktámogatási díj 

30. ingatlan vásárlás  és ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási 

költsége 

31. terület-előkészítési költség 

32. a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások és a megvalósításban 

közreműködő munkatársak költségei, melyek nem szerepelnek a 5.5.2 pontban 

33. projektmenedzsment költségei 

34. általános (rezsi) költség 

 

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, 

csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést 

követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a 

projekt eredeti célját. 

 

5.9 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

 

1. Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás 

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 

Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU 

bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

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

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra 

fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén 

meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20 

millió eurónak megfelelő forintösszeget. 
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Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez, 

bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és 

a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez. 

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és 

megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra 

használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie. 

Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható 

és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. 

2. Támogatáshalmozódás 

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 

esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 

határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

Állami 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 vagy összege nem haladhatja 

meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 

támogatási összeget. 

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

támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 

azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 

elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 

Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 

támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 

támogatással halmozható. 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

a) Jogi státusz igazolása: 

A támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges a jogi státusz igazolására vonatkozó 

dokumentum csatolása. 

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

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

Amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo.im.gov.hu oldalra vagy egyszerűsített 

éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó lezárt teljes (365 napot 

jelentő) üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges a kamatráfordítás alátámasztására 

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el: 

ba) gazdasági társaság, szövetkezet esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi összevont 

http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/
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(konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló 

(mérleg, eredménykimutatás). Amennyiben az értékelés során figyelembe vett kapcsolt 

vállalkozás külföldi cég, annak gazdálkodási adatait a magyar számviteli szabályozás alapján 

közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, melyet Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló 

nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen 

számítási módszerrel kerültek kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak. 

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

által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el. 

 

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

dokumentum: 

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

tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, 

határozat) másolatát kell benyújtani. 

d) Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által 

kiállított árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

 az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra 

vonatkozóan; 

 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, 

rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció 

részletes feltűntetését; 

 tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik; 

 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 is, 

kérjük a betanítás költségét külön feltüntetni. 

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

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

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

hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok 

adatainak meg kell egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb 

árajánlat kell, hogy képezze.  

A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben 

megfelelő árajánlat fogadható el.  
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e) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya: 

A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő 

dokumentumok fogadhatók el: 

 gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által 

hitelesített aláírásminta; 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell 

lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

f) Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és 

ingatlan beruházást: 

A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projekt 

megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdona, 

továbbá csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt 

megvalósításához, és a megvalósítást követő 3 éves üzemeltetéshez. 

g) Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról - amennyiben a 

támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: 

Amennyiben a projektet osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, akkor 

csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra 

vonatkozó vázrajzot. 

h) Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben 

a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

használati megállapodás - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és 

ingatlan beruházást: 

Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő 

tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó illetve a használatba adó 

hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a támogatást igénylőre vonatkozó 

fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania 

kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási 

időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat. 

Amennyiben a bérleti szerződésben a bérleti díj összege nem forintban van meghatározva, 

szükséges azt átszámítani forintra a támogatási kérelem benyújtását megelőző napon érvényes 

MNB hivatalos árfolyamán. 

i) Építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről - amennyiben a támogatási 

kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: 

Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni szükséges 

a támogatást igénylő nevére kiállított jogerős építési engedélyt. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 

amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy 

ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély 

megléte. A jogerős építési engedély hatálybalépésének időpontja nem lehet későbbi, mint a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontja. 
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Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor a 

támogatást igénylő erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, amelyben szerepel a 

kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan. 

j) Építési tervdokumentáció - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és 

ingatlan beruházást: 

Amennyiben a támogatási kérelem infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, 

csatolni szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint az 

építészeti és technológiai műszaki leírást illetve tervezői költségbecslést, mely alátámasztja, hogy 

az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) korszerűsítése. Új ingatlan beruházás 

esetén az építési tervdokumentációnak tartalmaznia kell, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan 

hogyan felel meg az energiahatékonysági elvárásoknak.  

k) A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak 

kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi 

nyilvántartása. 

l) A fedett raktári kapacitás igazolása: 
o MLSZKSZ által minősített terület esetén az MLSZKSZ által kiadott igazolás, 

Egyéb esetben: tulajdoni lappal/lapokkal, bérleti szerződéssel/szerződésekkel és 
helyszínrajzzal történik az igazolás. A kapacitásra vonatkozóan szükséges a támogatást 
igénylő nyilatkozata vagy bármely olyan dokumentum benyújtása, ahol az alapterület 
nagysága szerepel (pl. használatbavételi engedély, telepengedély,építési engedély). A 
két telek közötti távolság igazolása egy méretarányos helyszínrajzon méréssel, vagy 
földmérő által adott hiteles igazolással történhet 

m) A pályázó vagy az MLSZKSZ igazolása vagy külön kimutatása az intermodális átterelés 

nagyságáról (tonnában). Bázis intermodális átterelésnek a pályázat benyújtását megelőző üzleti 

év intermodális átterelése számít. 

n) Közbeszerzés esetében közbeszerzési terv; 

o) Érvényes ISO:14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítvány, 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A 

Nyilatkozat c. dokumentum vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése 

és lezárása után generálja az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek 

között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a jelen Felhívás 4.3. d) pontjában 

meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának 

folyamatát az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető 

a www.szechenyi2020.hu oldalról. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

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

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

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben, különösen a jogszabályi 

környezet alakulásának megfelelően módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben 

felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a 

www.szechenyi2020.hu oldalon. 

 

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

1. TEÁOR lista (logisztikai tevékenységek TEÁOR besorolása) 

2 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 
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A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 
 

A logisztikai tevékenységek TEÁOR besorolása: 
 

A támogatható tevékenységek a logisztikai alapszolgáltatások, illetve az ezt kiegészítő 
logisztikai és egyéb szolgáltatásokhoz szükséges beruházások, korszerűsítések. 

 

I. Logisztikai alap-, kiegészítő és egyéb szolgáltatások (Szolgáltatások jegyzéke (9004/2002. (SK.7.) 
KSH közlemény melléklete, illetve 9002/2007. (SK.3.) KSH közlemény alapján) a következők: 

 

Logisztikai alapszolgáltatások: 
 
4920 Vasúti áruszállítás 
4941 Közúti áruszállítás 
4942 Költöztetés  
4950 Csővezetékes szállítás 
5020 Tengeri áruszállítás 
5040 Belvízi áruszállítás 
5121 Légi áruszállítás  
5210 Raktározás, tárolás   
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5224 Rakománykezelés 
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)  
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység  
8292 Csomagolás 
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
Logisztikai kiegészítő szolgáltatások: 
 
3316 Repülőgép, űrhajó gyártása 
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás 
4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
8110 Építményüzemeltetés 
 
Egyéb szolgáltatások: 
 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5629 Egyéb vendéglátás 
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7500 Állat-egészségügyi ellátás 
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 

II. Logisztikai alap-, kiegészítő és egyéb szolgáltatások a korábbi (2003-as) besorolás (Szolgáltatások 
jegyzéke (9004/2002. (SK.7.) KSH közlemény melléklete alapján) alapján a következők: 
 

Logisztikai alapszolgáltatások: 
 
60.10.2 Vasúti teherszállítás 
60.10.3 Vasúti tolatás, vontatás 
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60.24 Közúti teherszállítás 
60.30 Csővezetékes szállítás 
61.10.2 Tengeri teherszállítás 
61.20.2 Belvízi teherszállítás 
61.20.3 Hajó kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás 
62.10.2 Menetrend szerinti légi teherszállítás 
62.20.2 Nem menetrend szerinti légi teherszállítás 
63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás 
63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység 
63.4 Szállítmányozás 
64.1 Postai, futárpostai tevékenység 
74.82 Csomagolás 
74.87.17.5 Anyagmozgatás 
74.87.17.9  Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás (pl. vámügyintézés) 
 
Logisztikai kiegészítő szolgáltatások: 
 
50.20.21 Egyéb gépjármű javítása 
50.20.22 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása 
50.20.23 Egyéb gépjármű karosszéria javítása 
50.20.31 Gépjárműmosás 
50.20.32 Út menti gyorssegély 
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem 
74.14 Üzletviteli tanácsadás 
74.60.15 Őrző-védő szolgálat 
 
Egyéb szolgáltatások: 
 
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
55.30.13. Önkiszolgáló étkeztetés 
55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás 
55.51.10.4  Egyéb munkahelyi étkeztetés 
55.51.10.9  Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás 
74.30.11 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés (pl. növény-egészségügyi, állat-egészségügyi 
vizsgálat) 
85.1  Humán-egészségügyi ellátás 
85.20  Állat-egészségügyi ellátás 
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A Felhívás 2. számú szakmai melléklete 
 

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

1.  
A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 

Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. 

2.  A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt. 

3.  
A támogatást igénylőnek harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely 

a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

4.  
A támogatást igénylő nem szolgáltatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és nem tett ilyen nyilatkozatot. 

5.  
A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási 

vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt. 

6.  
A támogatást igénylő az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján költségvetési támogatásban 

részesíthető. 
 

7.  

A támogatást igénylő vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább egy 
lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 

8.  

A támogatást igénylőnek vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt. 

9.  

A támogatást igénylő Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaság, szövetkezet vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaság fióktelepe. 

10.  A támogatást igénylő minimum 5 000 m
2 
fedett raktárkapacitássalrendelkezik 

 

11.  

A támogatást igénylő nagyvállalatként abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 
amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes lezárt üzleti évben 
realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai szolgáltatásból 
származik és minimum 5 000 m

2 
fedett raktárkapacitással rendelkezik 

12.  A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet. 

13.  
A támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 
megfogalmazott célokkal összhangban van. 
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14.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely nem rendelkezik 

legalább két lezárt (beszámoló/ alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 
 

15.  

A támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő döntése szerint az 50%-nál nagyobb 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolt vállalkozás  összegzett saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív. 

16.  

A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 
nem csökkent. 

17.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére amely esetében a 

támogatási kérelemben szereplő elszámolható összköltség meghaladja a támogatási kérelem 

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

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

18.  

A támogatást igénylővel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az 

elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában, 
 

19.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely a GINOP-2015-

1.2.5. jelű Felhívásra egy naptári évben belül úgy nyújt be újabb támogatási kérelmet, hogy az 

elsőként benyújtott támogatási kérelem nem került visszavonásra, illetve elutasításra.  
 

20.  

A támogatást igénylő a támogatást nem a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 

szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 

104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 

1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek 

termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel, 
 

21.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás 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, 
 

22.  A támogatást igénylő vállalkozás nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.  

23.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely azt exporttal 

kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 
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24.  
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely annak 

felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé, 
 

25.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely az Európai 

Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező 

határozatának nem tett eleget, 
 

26.  
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, akinek támogatása az 

európai uniós jog megsértését eredményezné, 
 

27.  A fejlesztési igény nem minősül szintentartó beruházásnak.  

28.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely azt a 

2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához 

használja fel, 
 

29.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely vállalkozás saját 

maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt 

képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás, 
 

30.  

A fejlesztési igénye nem az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) 

szereplő 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását (intervenciós 

gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló, takarmánytároló stb.) szolgáló 

létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul, 
 

31.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő vállalkozás részére, amely jelen pályázattal 

megvalósítani kívánt projektje kizárólag ingatlanhasznosítás fejlesztésére irányul (a pályázó 

részéről tényleges logisztikai szolgáltatás nyújtására nem kerül sor) és az ingatlan tényleges 

igénybevevője/bérlője nem vállalja adatszolgáltatási kötelezettségét az ingatlanon végzett 

logisztikai tevékenységből származó árbevételre vonatkozóan, mely adatokat a pályázónak az 

Időközi Beszámoló benyújtásával egyidejűleg az Irányító Hatóság részére kell megküldenie.  
 

32.  

A projekt tartalmaz Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése, 

és/vagy Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez 

kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek tevékenységeket. 
 

33.  
A Felhívás 3.1. a), és d), pontjaiban szereplő tevékenységek önállóan nem támogathatóak, és 
valamennyi tevékenységnek kapcsolódnia kell a logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez. 
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34.  
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének 
legfeljebb 25%-át érhetik el. 

35.  A fejlesztési igény a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás 

szerinti logisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódik.  

36.  A projekt a Felhívás 3.2.1. c) pontja alapján logisztikai szolgáltatásfejlesztésnek minősül. 

37.  

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került 
összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci 
árnak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, 
továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az 
esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is 

38.  
A támogatási kérelemben a projekt kidolgozottsága megfelelő, a támogatási kérelem pontjai 
kitöltésre kerültek. 

39.  
A projekt megvalósítási helyszíne alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység 

végzésére. 
 

40.  A projekt a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható. 

41.  
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 
környezetvédelmi előírásoknak 

42.  
A projektben beszerzett eszközök az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kerülnek beszerzésre, a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.  

43.  
A projekt megfelel a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című dokumentumban 

foglalt egyéb feltételeknek. 
 

44.  

A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett 

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

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

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

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

kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással 

létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – 

részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő 

használatba adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a 

Szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 
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45.  

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos 

jelleggel, lásd ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 

értékeket megőrizni a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 

során megszüntetni.  
 

46.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

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

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, 
 

47.  
A  támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.2.1. n) pontjában 

foglaltak alapján nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot. 
 

48.  

A Felhívás keretében nem nyújtható támogatás 

 repülőtéri infrastruktúra fejlesztéshez 

  kikötői infrastruktúra fejlesztéshez 

 ldedikált infrastruktúra fejlesztéséhez  

 olyan infrastruktúra fejlesztéshez, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb 
cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) 
nyújtható támogatás . 

 

49.  

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

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 

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

esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: 

a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai 

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

nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói 

okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. 

 

50.  
A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek 
alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte. 

51.  

A támogatást igénylő a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében 

esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségének eleget tesz. A közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁUF 9. pontjában található. 

 

52.  
A Felhívás 3.2.3 pontja alapján a projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkő 
megtervezésre került. 
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53.  
Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére, amennyiben a projektet a támogatási 
kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdte. 

54.  

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a 

projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási 

Szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül, valamint a támogatást igénylő projekttel 

kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai 

befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. március 31. A két időpont közül a korábbi az 

irányadó. 

55.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem 

benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. 
 

56.  A beruházás nem a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg. 

57.  

A támogatást igénylő a projektet olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja 
megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentes, 
vagy a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a 
bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal 
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a 
fenntartási kötelezettség idejére. 

58.  
A támogatást igénylő a Felhívás 3.5.1 Kötelező vállalások pontjában előírt kötelezettségeket 
vállalja. 

59.  

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU 

Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

 

60.  
A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, kivéve, ha a biztosíték mentesség feltételeit 

teljesíti. 

61.  

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, valamint a támogatást igénylőnek legalább 
a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önerő felét kitevő igazolt saját forrással 

kell rendelkeznie. 

62.  A támogatás összege megfelel a Felhívás 5.3 a) pontjában foglaltaknak.  

63.  A támogatás mértéke megfelel a Felhívás 5.3 b) pontjában foglaltaknak. 
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64.  
A projekt költségvetésében csak a Felhívás 5.5 pontjában szereplő elszámolható költségtétel 
szerepel és nem szerepel a Felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel. 

65.  
A támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs 
lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

66.  
A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.6 pontjában meghatározott elszámolhatósági 
feltételnek 

67.  
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával tudomásul veszi a Felhívás 5.9 
pontjában szereplő egyedi szabályokat. 

68.  

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy nem nyújtható 
támogatás részére, amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
alapján Natura 2000 alá tartozó területen található és az eljáró hatóság engedélyével nem 
rendelkezik. 

69.  

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozatot tett arról, hogy a 
fejlesztendő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére kötelezett-e. 

70.  
A támogatást igénylő nyilatkozatot tett arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási 
joggal rendelkezik-e. 

71.  A Támogatási kérelem hiánytalanul került kitöltésre. 

72.  
Valamennyi előírt melléklet a Felhívás 6. pontjának megfelelően csatolásra került, benyújtáskor 
vagy a hiánypótlást követően. 

73.  A jogi státusz igazolásáról szóló dokumentum csatolásra került. 

74.  

Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló 
(egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó lezárt év 
főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges a kamatráfordítás alátámasztására) csatolásra 
került a Felhívásban foglaltaknak megfelelően (amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-
beszamolo.im.gov.hu/ oldalra) 

75.  
Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 
dokumentum csatolásra került. 

76.  
Minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadók által 
kiállított árajánlat csatolásra került. 
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77.  
A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által 
hitelesített aláírásminta csatolásra került. 

78.  A tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. 

79.  A megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról csatolásra került. 

80.  
A bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb 
eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt használati megállapodás csatolásra került. 

81.  
Jogerős építési engedély vagy nyilatkozat az építési engedély mentességről és a kivitelező 
nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan csatolásra került. 

82.  Építési tervdokumentáció csatolásra került. 

83.  
A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak 
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi 
nyilvántartás megfelelően csatolásra került. 

84.  Fedett raktári kapacitás igazolása (nyilatkozat+hitelt érdemlő dokumentumok) csatolásra került 

85.  

A pályázó vagy az MLSZKSZ (Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége) 
igazolása vagy külön kimutatása az intermodális átterelés nagyságáról (tonnában) csatolásra 
került 
 

86.  Közbeszerzés esetében a közbeszerzési terv megfelelően csatolásra került 

87.  
Érvényes ISO:14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítvány megfelelően 
csatolásra került 

 

 


