
  
 
 
 

 
 
  
 

 

 

|1 

FELHÍVÁS 

A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek 

megvalósítására 

A felhívás címe:  

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest 

megyében 

 
A felhívás kódszáma:  

VEKOP 1.2.1-16 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) 

termelési kapacitásainak bővítése érdekében. 

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

elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 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 dönt, 

 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5 millió Ft – 24 millió Ft közötti vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 

 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 

50 %-ának megfelelő, maximum 12 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít. 

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

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k 

termelési kapacitásainak bővítéséhez, 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

 a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket, személyi jellegű 

ráfordításukat és fenntartják foglalkoztatottaik létszámát.
3
  

                                                      
1
A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

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

felhívás további fejezeteiben. 
3
A Felhívás 3.5. pontjában foglalt feltételek mellett. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

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

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

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az 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 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai 

KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási 

képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, 

valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a 

versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott érték-

növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, 

nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben 

növekszik. 

A felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes 

foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom 

létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó 

növekedéshez. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,58 milliárd Ft. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: 120-500 db. 

Amennyiben a VEKOP-1.2.1. konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy 

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

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális 

Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) 

Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról 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. 

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

oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 
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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. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

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

besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

a) Új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c)pontokban felsorolt 

tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók. 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt 

összköltségének 50%-át el kell érniük.   

 

b) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem 

c) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

 

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

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

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

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme  Támogatási kategória 

Új termelő eszköz beszerzése – 

kötelező projektelem 

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

rendelet 8.§ 3. pontja 

alapján 

a vállalkozások növekedési 

potenciáljának erősítése 

Pest megyében 

regionális beruházási 

támogatás; vagy 

kis- és 

középvállalkozásoknak 

nyújtott beruházási 

támogatás 
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Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme  Támogatási kategória 

Információs technológia-fejlesztés, 

kizárólag az új termelő berendezéshez 

kapcsolódó új informatikai eszközök és 

szoftverek– önállóan nem támogatható 

projektelem 

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

rendelet 8.§ 3. pontja 

alapján 

a vállalkozások növekedési 

potenciáljának erősítése 

Pest megyében 

regionális beruházási 

támogatás; vagy 

kis- és 

középvállalkozásoknak 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Az új termelő eszköz beszerzéséhez 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzések – önállóan 

nem támogatható projektelem 

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

rendelet 8.§ 3. pontja 

alapján 

a vállalkozások növekedési 

potenciáljának erősítése 

Pest megyében 

regionális beruházási 

támogatás; vagy 

kis- és 

középvállalkozásoknak 

nyújtott beruházási 

támogatás 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenység nem támogatható. 

 

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

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 
 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 

A projekt 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 feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek. 

b) A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó 

Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám 

alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is. 

c) A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 

meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá 

tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

d) 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. 

e) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni. 
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f) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett 

tevékenység végzésére. 

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

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

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

i) 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. 

j) A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című 

dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

k) A projektben kötelező elem az új termelő eszköz beszerzése a Felhívás 3.1.a) pontja alapján;  

l) 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. 

m) A beruházásnak a magyarországi teljes feldolgozóipari összkapacitás bővítését kell 

eredményeznie. 

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 

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 termelő 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.   
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o) Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható 

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

képességtől való elmaradás arányában. 
 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

 

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

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 

védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 

legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

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

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a VEKOP keretében 

meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra 

nyújthat be támogatási kérelmet. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme elutasításra vagy 

kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor ugyanazon projekt 

vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más felhívásra. Kivétel ez alól, ha a 

projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a projekt nem 

támogatható. Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a VEKOP keretében 

meghirdetett vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívásra került benyújtásra, a legkorábban 

benyújtott projekt kerül értékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra kerül. 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
 

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása 

révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól 

körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni 

az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is. 

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni, de amennyiben a 

támogatást igénylő a többszöri elszámolást választotta, legalább két mérföldkő megadása szükséges. 

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési 
igénylést kell benyújtani az irányító hatósághoz a mérföldkő elérését követő 10 napon belül. 

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁUF 8.1 fejezete tartalmazza. Minimum egy, a 

projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő terveztetése szükséges. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 
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A közbeszerzési kötelezettségre és a közbeszerzések ellenőrzésére vonatkozó részletes eljárásrend és 

tájékoztatás az ÁUF 9. pontjában, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. és a rendelet 1. számú 

mellékletének XIX. fejezetében található. 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb 
elvárások 

 

Kötelező vállalások 

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

A b) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő a ba) vagy bb) pontban foglalt 

vállalások közül egyet teljesít. A c) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő a 

ca), cb) vagy cc) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít. 

a) Létszámtartás:  

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

üzleti éven keresztül fenntartja. 

- a bázislétszámot és  

- a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. 

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) Személyi jellegű ráfordítás 

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni 

vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően 

befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi 

hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)  

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal 

növekszik a bázisévhez képest: 

𝑠𝑧1+𝑠𝑧2
2 ∗ 𝑠𝑧0

≥ 1,05 

VAGY 

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 

5%-ával növekszik a bázisévhez képest: 

𝑠𝑧1+𝑠𝑧2 − 2 ∗ 𝑠𝑧0
𝑡

≥ 0,05 
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Ahol: 

sz0: összes személyi jellegű ráfordítás a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben 

sz1: összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben 

sz2: összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben 

t: a kifizetett  támogatási összeg forintban 

 

c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel 

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: 

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

összeget 

𝑎1 + 𝑎2 − 2 ∗ 𝑎0 ≥ 𝑡 

VAGY 

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

𝑎2
𝑎0

≥ 1,05 

VAGY 

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

𝑎1+𝑎2

2 ∗ 𝑎0

≥ 1,05 

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

nettó árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel); 

a0: a bázis árbevétel, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó 

árbevétel értéke forintban (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba számított bevétel); 

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. 

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. 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. 



12 

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

tartalmazza. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 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 2018. december 31. A két 

időpont közül a korábbi az irányadó. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók. 

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. 

 

3.6.2. 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 
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követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, 

amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.  

 

 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

3.7.1. Indikátorok 
 

Jelen felhívás esetében projektszinten nem értelmezhetőek indikátorok. 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 

Jelen fejezet 1-4.) pontjaiban foglalt szakpolitikai mutatók a kötelező vállalásokhoz (a felhívás 3.5.1 

pontjához) kapcsolódóan kerülnek bekérése. A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók 

esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerülhet. Az 5.), 6.)és a 7.)pontokban foglalt 

szakpolitikai mutatóra vonatkozóan a támogatást igénylőnek csak adatszolgáltatási kötelezettsége van. 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor és a 

felhívás keretében ehhez kapcsolódó tevékenységekre támogatást igényelnek az 5. pontban foglalt 

szakpolitikai mutató (Megváltozott munkaképességű munkaerő létszáma) a kötelező vállaláshoz 

kapcsolódik. 

Mutató neve Mérték-egység Mutató forrása 

1. Éves nettó árbevétel/adóalapba 

beszámított bevétel  
Ft Éves beszámoló/ SZJA bevallás 

2. Személyi jellegű ráfordítás Ft Éves beszámoló/ SZJA bevallás 

3. 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  

 

4. Kölcsönzött munkaerő létszáma Fő Belső munkaügyi nyilvántartás  

5. Megváltozott munkaképességű 

munkaerő létszáma 

 

Fő NAV (APEH) 

adóbevallás megváltozott 

munkaképességű munkaerő 

létszámot tartalmazó oldala  vagy 

belső munkaügyi nyilvántartás  
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6. Projekt által teremtett új 

munkahelyek száma 
Fő belső munkaügyi nyilvántartás és 

nyilatkozat 

7. A fejlesztésből adódó energia-

megtakarítás és megújuló 

energia felhasználás éves becsült 

mértéke 

GJ/év Gazdasági termelési folyamathoz 

használt berendezés esetén gyártói 

nyilatkozat. Amennyiben ez nem 

szerezhető be, a támogatást igénylő 

becslése.  

 

 

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. 

 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló 
felhívások esetén 

 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

 

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 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. 

A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés 

valósul meg, akkor akialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a 

projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben fenntartja. 

 

3.9. Biztosítékok köre 
 

1. A támogatást igénylő a 2.) pontban foglalt mentesség kivételével biztosíték nyújtására kötelezett, 

amelynek formája lehet: 

 garanciavállaló nyilatkozat, 

 ingatlan jelzálogjog,  

 garanciaszervezet által vállalt kezesség, 
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 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. 

 A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett 

támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét. 

 

2. Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább 

egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói 

adatbázisban.
4
 

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

biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.  

 

3.10. 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 igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 

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

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

minősül. 

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, amennyiben regionális beruházási támogatást vesz igénybe. Az önerő 

rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az 

első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett az egyszeri 

elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges az önerőt igazolnia. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az 

előlegigénylését is) 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
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. számú melléklete, az Egységes Működési Kézikönyv 184.1 pontja alapján az Irányító Hatóság 

a köztartozás-mentességet a pénzügyi lebonyolítás folyamatában egyszer, e rendelet 135. § (2) bekezdésére tekintettel a 
támogatásnak az EFK forint bankszámláról történő utalása előtt vizsgálja. 
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4.1 Támogatást igénylők köre 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások
5
 

a) amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

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

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

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

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

szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei. 

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

 

2. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

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

célokkal nincs összhangban, 

2. amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes 

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

bele, 

3. amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

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

4. 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, 

5. 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, 

6. amely nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési 

kritériumokból. 

                                                      
5
Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 
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7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

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

beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevételt, 

8. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

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

beszámoló szerinti mérlegfőösszegét 

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

indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 

10. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján 

meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban 

támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig 

még nem nyújtotta be,  

11. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján 

meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási 

kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt 

be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb 

felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét 

visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik. 

12. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1. n) 

pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. 

13. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

14. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná úgy, hogy az az exportált 

mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 

kapcsolódik, 

15. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

 

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

visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

17. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné, 

 

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás 

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez, 

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny 
vállalkozás részére, ha 
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i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett 
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 
kerül rögzítésre, vagy 

ii. a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbítástól függ, 

 

18. acélipari tevékenységhez, 

19. hajógyártási tevékenységhez, 

20. szénipari tevékenységhez, 

21. szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

22. ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 

23. energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását 
szolgáló beruházáshoz, 

24. ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a 
kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy 
hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a 
támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás 
befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett 
tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén, 

25. szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) 
bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

26. kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) 
bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

27. amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

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. 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges. 

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

keresztül. 

c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete 

alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása a VEKOP-1.2.1-16 jelű Felhívásra 

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

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

kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát 

vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének 

benyújtását követően nyújtható be. 

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

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

hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.  

 



19 

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
6
 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
7
/futárposta-szolgáltatás

8
 (garantált kézbesítési 

idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

1525 Budapest, Pf. 95. 

 

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 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

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

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra a Felhívás 4.4.3. pontjában foglalt 

tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján.  

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. 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

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

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint 

az alábbi kritériumoknak: 

                                                      
6
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. 
7
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. 

 
8
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül 

teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény 
felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy 
a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen 
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a 
támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 
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1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok 

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás használatának 

kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került, 

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

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

c) a támogatást igénylő a Közép-magyarországi Operatív Program 1-es prioritás keretében 

támogatásban részesült projektjének záró elszámolását benyújtotta. 

d) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

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

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

kiegészítésére nincsen lehetőség. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok 

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. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

A Felhívás jelen pontján kívül további tartalmi értékelési szempontokat a Felhívás 4 számú szakmai 

melléklete tartalmaz. 

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. Kritériumok(legalább egy kritérium teljesítése kötelező) 

1 db szempont 
teljesítése:10 pont 
2 db szempont 
teljesítése 20 pont 
3 és több db 
szempont teljesítése 
30 pont 

  

a) Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k (Amelyiknek 

a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt 

üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év 

valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal 
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meghaladta.
9
. 

  

b) Export-orientált KKV-k (A támogatási kérelem benyújtását 

megelőző utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az 

export-árbevételének teljes árbevételhez viszonyított aránya 

meghaladja a 15%-ot
10

. 

  

  

c) Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (igazolt beszállítói 

tevékenység, akkreditált klaszter (továbbiakban: AK)tagság 

alapján). 

ca) Igazolt beszállítói tevékenységnek minősül, ha a támogatást 

igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

két évben kötött beszállítói szerződést, és ebből a jogügyletből 

gazdasági esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző két évben, amelyet számlával, bankszámlakivonattal 

tud igazolni. Igazolásképpen a beszállítói szerződést, a 

számlát, és a bankszámlakivonatot kell csatolni. 

VAGY 

cb) Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, 

ha a támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem 

benyújtásakor legalább 1 éve AK tagsággal rendelkezik. Az AK 

tagságot jelen támogatási kérelem benyújtásakor az érvényes, 

le nem járt AK címmel rendelkező klaszter 

klasztermenedzsment tevékenységét ellátó szervezet igazolja.  

  

  

d) Innovatív KKV-k (újonnan megszerzett ipari szellemi 

tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján) 

 

Iparjogvédelem:  

A vállalkozás (vagy annak tulajdonosa, vagy munkavállalója) a 

támogatási igény benyújtását megelőzően megadott és a 

támogatási igény benyújtásakor is oltalommal bíró olyan 

iparjogvédelmi oltalommal (ide nem értve a védjegyet) 

rendelkezik, amelyet a termelő beruházás során hasznosít. A 

támogatást igénylőnek az oltalom meglétét dokumentummal, a 

hasznosítást szövegesen a projekt adatlapon kell igazolnia. 

  

                                                      
9
a-1  /a-2≥ 1,05 vagy a0  / a-2≥ 1,05 

ahola0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
ahol a-1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
ahol a-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
 
10

e0/ a0> 0,15 vagy e-1 / a-1> 0,15 vagy e-2/ a-2> 0,15 

ahol e0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év exportból származó nettó árbevétele; 
ahola0= a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
ahol e-1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év exportból származó nettó 
árbevétele; 
ahola-1= a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
ahol e-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év exportból származó nettó 
árbevétele; 
ahola-2= a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó árbevétele; 
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Iparjogvédelmi oltalom hasznosításának minősül, ha a 

támogatást igénylő vállalkozás a támogatási igény benyújtását 

megelőző két évben hasznosítási szerződést (pl. licenc) kötött 

az oltalom tulajdonosával, és ebből a jogügyletből gazdasági 

esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

két évben, amelyet számlával, bankszámlakivonattal tud 

igazolni. Igazolásképpen a hasznosítási szerződést, a számlát, 

és a bankszámlakivonatot kell csatolni. 

  

e) Termelési értékláncban előrelépő KKV-k:olyan beruházási 

projektek, amelyek magasabb feldolgozottsági szintű 

termékekhez vagy termékcsoport(ok)hoz vezetnek, vagy a 

feldolgozási, termelési technológiát hozzáadott-érték 

növekedést eredményező módon fejlesztik. 

  

  
f) A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló 

végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg.   

  
g) A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal  vagy 

női vállalkozó
11

   

2. Működés időtartama 0/5/10 pont 

  2 lezárt, teljes üzleti év  0 pont 

  3-5 lezárt, teljes üzleti év 5 pont 

  5-nél több lezárt, teljes üzleti év 10 pont 

3.  
Üzemi eredmény aránya 
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év 
kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100 

0/5/10/15pont 

  4,00% és az alatt 0 pont 

  4,01 % - 20,00 % 5 pont 

  20,01 % - 40,00 % 10 pont 

  40,01 % és afelett 15 pont 

                                                      
11

Fiatal vállalkozónak minősül az a vállalkozás, mely részjegyeinek legalább 51%-a 35 év alatti személyek tulajdonában áll, illetve az 
ügyvezető maga is 35 év alatti fiatal. Női vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, mely vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a 
női tulajdonban van és az ügyvezető személye is nő. 
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4.  
Az utolsó három lezárt üzleti év adatai alapján az éves 
nettó árbevétel növekedése

12
 

0/5pont 

  nem haladta meg a 15%-ot 0 pont 

  meghaladta a 15%-ot 5 pont 

5. 

Az utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export- 

és/vagy beszállítói tevékenységből származó árbevételének 

teljes árbevételhez viszonyított aránya: 
0/5pont 

  nem haladta meg a 30%-ot 0 pont 

  meghaladta a 30%-ot. 5 pont 

6. 

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

0/5/10/15 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 

7. 
A projekt megvalósítási helyszíne (A Felhívás 5. és 6. 
számú melléklete szerint) 

0/4/7/10pont 

 a) 5.000 vagy annál nagyobb lakosságszámú település 0 pont 

 b)2.500-4.999 fős település 4 pont 

 c) 1.000-2.499 fős település 7 pont 

 d) 1.000 fő alatti település 10 pont 

8. Fejlesztés helyszíne 0/5/10 pont 

 A fejlesztés zöldmezős területen valósul meg
13

 0 pont 

 
A fejlesztés meglévő, legalább 1 éve működő telephelyen vagy 
ipari parkban valósul meg. 

5 pont 

                                                      
12

a-1 / a-2 > 1,15 vagy a0 / a-2 > 1,15 

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

 
13

Zöldmezős terület: korábban mezőgazdasági művelés alatt álló,ipari felhasználásba vett földterület, ahol jelenleg gazdasági 

tevékenység nem folyik. 
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A fejlesztés barnamezős területen valósul megvagy olyan ipari, 
mezőgazdasági (pl. állattartó telep, gépudvar, gabonatároló és 
szárító, hűtőház, iroda és szociális épület, de nem termőföld), 
honvédségi, bányászati célú területen, amelyen a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző két évben nem zajlott üzletszerű 
tevékenység.

14
 

10 pont 

 Összesen 100pont 

 

A tartalmi értékelési szempontok közül az üzemi eredmény aránya  (15pont) nem értelmezhető egyéni 

vállalkozók esetében, így az elért összpontszám 100/85-tel kerül felszorzásra.  

Amennyiben a beruházás több megvalósítási helyszínt érint, a támogatást igénylő abban az esetben 

kaphatja meg a magasabb pontszámot a 4.4.3. fejezet 7.),8.) és 10.) szempontjaira, amennyiben az 

előnyösebb pontot jelentő helyszínen merül fel a projekt összköltségének több mint 50%-a. 

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. 

 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 

24.000.000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a, de legfeljebb – beleértve a 

projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011.(III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint: 

                                                      
14

 Barnamezős terület: az az egybefüggő építési telek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének: 
• rossz fizikai állapotú épület, vagy a korábban létező épületek építési törmeléke, vagy romja található rajta, vagy 

rekultiválatlan bányaterület, 

• többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek enyhítéséhez hozzájárul a 

fejlesztés, 

• a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen. 
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a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, 

Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, 

Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 

Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, 

Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, 

Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, 

Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, 

Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, 

Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, 

Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, 

Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 

településeken 35%,  

b) Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár és Solymár településeken 20%. 

A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 

százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a 

beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az 

adott vállalkozási méret feltételeinek. 

 

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén: 

 A támogatás maximális mértéke kisvállalkozás esetén az elszámolható költség 20%-a, 

középvállalkozás esetén az elszámolható költség 10%-a. 

5.4 Előleg igénylése 

 

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető. 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt 

támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

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. rendelet5. mellékletét képező Nemzeti 

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

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

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

5.5.1 Eszközbeszerzés költségei 

a) Új termelő eszköz beszerzése: 
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 technológiai korszerűsítést eredményező 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. 

b) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez 

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

3.1.b) 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, 

 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, 

amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó 

információ / adattárolás költségeit. 

 

5.5.2 Immateriális javak beszerzésének költsége 

a) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez 

kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.b) 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). 

b) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

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

alábbi feltételeknek: 

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel, 

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

leírás alá esik, 

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

meg, 

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

eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a 

támogatást nyújtották. 
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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) A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás1. számú szakmai mellékletében 

szereplő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések 

támogathatók. 

b) Eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 2. számú 

mellékletben található VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök 

beszerzésének költsége támogatható. 

c) Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftverfejlesztés esetén kizárólag 

a Felhívás 3. számú szakmai mellékletében található TESZOR listában szereplő TESZOR 

szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható. 

d) Jelen Felhívás keretében szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható. 

 

Regionális beruházási támogatás: 

A támogatás keretében elszámolható 

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

 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és 

immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a 

és 51. §-a szerinti költsége, 

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

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

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

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

 

 

A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha 

a) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés 

tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó 

kötelezettséget. 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni. 

 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

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

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

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek 

és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a 

projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 
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f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki. 

 

Nem minősül elszámolható költségnek 

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

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

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

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

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

szerzett be, 

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

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

személygépkocsi költsége, 

f) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve 

létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 

 

 

Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani.  

Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai 

vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől való 

megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.  

A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak. 

Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen 

eszközök költségeit le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. 

 

Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás: 

A támogatás keretében a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költsége 

számolható el. 

 

Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az 

eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell 

teljesülnie. A vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak. 

 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és 

immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. 

§-a és 51. §-a szerinti költsége, 

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

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

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

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

 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni. 

 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

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

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

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

kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 
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Nem minősül elszámolható költségnek 

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

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

költsége, amelyre a támogatást igénylő, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami 

támogatást vett igénybe, 

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

igénylő nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás 

alatt álló beruházótól szerzett be, 

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

 

 

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 Minimális 

mértéke az 

összes 

elszámolható 

költségre 

vetítve (%) 

 Maximális 

mértéke az 

összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%) 

Maximális 

elszámolható költség 

összege (Ft) 

a) Az új termelő eszköz 

beszerzése 

50% - - 

 

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, továbbá a 651/2014/EU 

rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásától 

beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség, így különösen 

 műszaki gépek, berendezések, 

 immateriális javak, 

 és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, 

3. a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló 

és szállító berendezés költsége, 

4. a jelen Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő 1011-1107, illetve 1610-1729 

TEÁOR kód alatt megvalósuló fejlesztések esetében a gyártáshoz kapcsolódó fosszilis 

tüzelőberendezés és a hozzá tartozó energiatároló és szállító berendezés költsége, 
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5. pelletáló és brikettáló berendezések költsége, kivéve, ha a projekt a támogatást igénylő 

termelő tevékenységéből származó melléktermék továbbfeldolgozására irányul, 

6. garanciális költségek, 

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

telephelyre történő áttelepítési költsége, 

8. franchise díj, 

9. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,  

10. előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítése,  

menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, 

megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),  

11. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei, 

12. kamattartozás-kiegyenlítés 

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

vissza nem térítendő támogatás 

14. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

15. deviza-átváltási jutalék 

16. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség 

17. bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952. 

évi III. törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre 

került-e 

18. működési és általános költségek (rezsi), 

19. reprezentációs költségek, 

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

vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), 

21. kiszállási díj, 

22. jogszabály-frissítési díj, 

23. fordítási költségek, 

24. levonható ÁFA, 

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

26. földmunkagépek, útépítőgépek, 

27. szerszámkészlet, 

28. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 

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

teljesítménye, paramétere megváltozik, 

30. eszközök leszerelési költsége, 

31. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 
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32. azon eszközök, berendezések költségei, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt 

bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében felmerültek, továbbá tesztelési, 

próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak, 

33. irodabútor, 

34. készletek beszerzése, 

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

forgalom utáni) díja, 

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

37. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, 

38. terméktámogatási díj. 

 

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 

 

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

szabályait a 651/2014-es EK rendelet tartalmazza. 

1. 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. 

 

 

 

Regionális beruházási támogatás  

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

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 

rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,  
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 a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendeletben,  

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben  

foglaltakkal összhangban nyújtható. 

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális 

beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással 

együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az 

összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján 

ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható 

költséggel rendelkező beruházás kaphat. 

Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, 

amely 

 új létesítmény létrehozatalát, vagy 

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, 

vagy  

 egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi 

felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő 

bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg 

kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni 

tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei 

összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó 

eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenés összegét. 

 

KKV-knak nyújtott beruházási támogatás  

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

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 

rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 17. cikkében,  

 a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendeletben-,  

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet-ben foglaltakkal összhangban 

nyújtható. 

 

Ahhoz, hogy egy beruházás költségei elszámolható költségeknek minősüljenek, a beruházásnak a 

következőkből kell állnia: 

a) tárgyi eszközökre és/vagy immateriális javakra irányuló olyan beruházás, amely új létesítmény 

létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termékpalettájának további, új 
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termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának 

alapvető megváltoztatásához kapcsolódik; vagy 

b) egy létesítmény eszközeinek megvásárlása, amennyiben teljesülnek a következő feltételek: 

a) a létesítményt bezárták vagy a megvásárlás hiányában bezárták volna, 

b) az eszközöket a vevőtől független harmadik felektől vásárolják meg, 

c) az ügyletet piaci feltételek mellett bonyolítják le. 

 

 

 

 

 

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 nem egyéni vállalkozó esetében. Egyéni vállalkozóknál a jogi státusz 

igazolására alkalmas a vállalkozói igazolvány vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 

szereplő adatainak igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány. Működési engedély igazolásként 

nem fogadható el. 

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

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

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 

(konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet); 

Amennyiben a Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 1. b), 3. és 5. pontja alapján 

releváns, úgy az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében az 

utolsó három lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel és 

kamatráfordítás alátámasztására. 

bb) egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző három év SZJA bevallásának minden oldala. 

Amennyiben a Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 1. b) és 5. pontja alapján releváns, 

az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának csatolása is szükséges az 

exportárbevétel alátámasztására. 

 

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

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

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

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

összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves 
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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. 

Amennyiben a Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 1. b) és 5. pontja alapján releváns, 

úgy az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező kapcsolt vállalkozások esetében az utolsó 

három lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel 

alátámasztására. 

bd) egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző három év SZJA bevallásának minden oldala. 

Amennyiben a Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok 1. b) és 5. pontja alapján releváns, 

az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának csatolása is szükséges az 

exportárbevétel alátámasztására. 

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 és a támogatást igénylőtől 

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; 

 szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését; 

 eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát; 

 az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

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

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

az eszköz új; 

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

költségeket; 

 amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást is, 

kérjük a betanítás költségét külön feltüntetni. 
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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.  

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; 

 egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által 

hitelesített aláírásminta. 

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell 

lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére. 

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

megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói létszámot 

tartalmazó oldala (pl. kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a 2014. évről beküldendő 

NAV adatlap száma: 1329-A-02-02), vagy belső munkaügyi nyilvántartása. 

g) A Felhívás 4.4.3.1. c) ponthoz kapcsolódóan, a beszállítói tevékenység igazolására – ha a 

támogatást igénylő vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött 

beszállítói szerződést, és ebből a jogügyletből gazdasági esemény is történt a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző két évben - a beszállítói szerződést, a számlát és a 

bankszámlakivonatot szükséges csatolni, vagy csatolni kell az AK tagságot igazoló 

dokumentumot. 

 

h) A Felhívás 4.4.3.1. d) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges a záró 

elszámolás benyújtását igazoló dokumentumot, vagy az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló 

dokumentumot. Az iparjogvédelmi oltalom hasznosításának igazolásához szükséges csatolni a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött hasznosítási szerződést, a gazdasági 

eseményt igazoló számlát, illetve bankszámlakivonatot. 

 

i) A Felhívás 4.4.3. 1. g) pontjában szereplő kritérium igazolásához csatolni szükséges a tulajdoni 

viszonyokat igazoló dokumentumot (pl.: társasági szerződés). 
 

j) Amennyiben rendelkezésre áll, a Felhívás 3.5.2. Szakpolitikai mutatók 7. pontjának 

alátámasztására a gazdasági termelési folyamathoz használt berendezés esetén gyártói 

nyilatkozat csatolása szükséges. 

 

k) A Felhívás 4.4.3.10. pontjához kapcsolódóan a támogatást igénylő nyilatkozatát szükséges 

csatolni a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról. A fenti nyilatkozatot 

szükséges kiegészíteni fotókkal, valamint az illetékes építéshatóság barnamezős besorolást 

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

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

és lezárása után generálja az elektronikus kitöltőprogram, így az a csatolandó mellékletek között nem 

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

meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának 

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

a www.szechenyi2020.hu oldalról. 

  

http://www.szechenyi2020.hu/


37 

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. 

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

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard 

eljárásrendben 

b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített 

eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt 

eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

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

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

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

jogszabályok 

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

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. TEÁOR lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása) 

2. VTSZ lista 

3. TESZOR lista 

4. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

5. Annex lista  

http://www.szechenyi2020.hu/
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A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 
 

A feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása: 

*Az ezen szakágazatokban megvalósuló fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. 

számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, 

feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra,azaz nincs kizárva az a feldolgozással 

kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági 

terméknek (lásd: a Felhívás 7. számú szakmai melléklete). 

 

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás* 

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása* 

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása* 

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás* 

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás* 

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása* 

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás* 

1041 Olaj gyártása* 

1042 Margarin gyártása* 

1051 Tejtermék gyártása* 

1052 Jégkrém gyártása* 

1061 Malomipari termék gyártása* 

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása* 

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása* 

1072 Tartósított lisztes áru gyártása* 

1073 Tésztafélék gyártása* 

1081 Cukorgyártás* 

1082 Édesség gyártása* 

1083 Tea, kávé feldolgozása* 

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása* 

1085 Készétel gyártása* 

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása* 

1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása* 

1091 Haszonállat-eledel gyártása* 

1092 Hobbiállat-eledel gyártása* 

1101 Desztillált szeszes ital gyártása* 

1102 Szőlőbor termelése* 

1103 Gyümölcsbor termelése* 

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása* 

1105 Sörgyártás* 

1106 Malátagyártás* 

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása* 

1310 Textilszálak fonása 

1320 Textilszövés 

1330 Textilkikészítés 

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása 

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

1393 Szőnyeggyártás 

1394 Kötéláru gyártása 

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 
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1396 Műszaki textiláru gyártása 

1399 Egyéb textiláru gyártása mns 

1411 Bőrruházat gyártása 

1412 Munkaruházat gyártása 

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 

1414 Alsóruházat gyártása 

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

1420 Szőrmecikk gyártása 

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 

1511 Bőr, szőrme kikészítése 

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 

1520 Lábbeligyártás 

1610 Fűrészárugyártás 

1621 Falemezgyártás 

1622 Parkettagyártás 

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

1624 Tároló fatermék gyártása 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

1711 Papíripari rostanyag gyártása 

1712 Papírgyártás 

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása 

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

1723 Irodai papíráru gyártása 

1724 Tapétagyártás 

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 

1811 Napilapnyomás 

1812 Nyomás (kivéve: napilap) 

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

1820 Egyéb sokszorosítás 

2011 Ipari gáz gyártása 

2012 Színezék, pigment gyártása 

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 

2016 Műanyag-alapanyag gyártása 

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 

2030 Festék, bevonóanyag gyártása 

2041 Tisztítószer gyártása 

2042 Testápolási cikk gyártása 

2051 Robbanóanyag gyártása 

2052 Ragasztószergyártás 

2053 Illóolajgyártás 

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása 

2060 Vegyi szál gyártása 

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 
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2219 Egyéb gumitermék gyártása 

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 

2223 Műanyag építőanyag gyártása 

2229 Egyéb műanyag termék gyártása 

2311 Síküveggyártás 

2312 Síküveg továbbfeldolgozása 

2313 Öblösüveggyártás 

2314 Üvegszálgyártás 

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 

2320 Tűzálló termék gyártása 

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása 

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása 

2341 Háztartási kerámia gyártása 

2342 Egészségügyi kerámia gyártása 

2343 Kerámia szigetelő gyártása 

2344 Műszaki kerámia gyártása 

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása 

2351 Cementgyártás 

2352 Mész-, gipszgyártás 

2361 Építési betontermék gyártása 

2362 Építési gipsztermék gyártása 

2363 Előre kevert beton gyártása 

2364 Habarcsgyártás 

2365 Szálerősítésű cement gyártása 

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

2370 Kőmegmunkálás 

2391 Csiszolótermék gyártása 

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

2420 Acélcsőgyártás 

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása 

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása 

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása 

2441 Nemesfémgyártás 

2442 Alumíniumgyártás 

2443 Ólom, cink, ón gyártása 

2444 Rézgyártás 

2445 Egyéb nem vas fém gyártása 

2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása 

2451 Vasöntés 

2452 Acélöntés 

2453 Könnyűfémöntés 

2454 Egyéb nem vas fém öntése 

2511 Fémszerkezet gyártása 

2512 Fém épületelem gyártása 

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

2529 Fémtartály gyártása 

2530 Gőzkazán gyártása 

2540 Fegyver-, lőszergyártás 
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2550 Fémalakítás, porkohászat 

2561 Fémfelület-kezelés 

2562 Fémmegmunkálás 

2571 Evőeszköz gyártása 

2572 Lakat-, zárgyártás 

2573 Szerszámgyártás 

2591 Acél tárolóeszköz gyártása 

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

2593 Huzaltermék gyártása 

2594 Kötőelem, csavar gyártása 

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

2611 Elektronikai alkatrész gyártása 

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása 

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása 

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 

2651 Mérőműszergyártás 

2652 Óragyártás 

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 

2670 Optikai eszköz gyártása 

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

2731 Száloptikai kábel gyártása 

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 

2733 Szerelvény gyártása 

2740 Villamos világítóeszköz gyártása 

2751 Háztartási villamos készülék gyártása 

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása 

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása 

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

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 

2814 Csap, szelep gyártása 

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása 

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 

2849 Egyéb szerszámgép gyártása 

2891 Kohászati gép gyártása 

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 

2895 Papíripari gép gyártása 
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2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 

2910 Közúti gépjármű gyártása 

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 

3030 Légi, űrjármű gyártása 

3040 Katonai harcjármű gyártása 

3091 Motorkerékpár gyártása 

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 

3099 Mns egyéb jármű gyártása 

3101 Irodabútor gyártása 

3102 Konyhabútorgyártás 

3103 Ágybetét gyártása 

3109 Egyéb bútor gyártása 

3211 Érmegyártás 

3212 Ékszergyártás 

3213 Divatékszer gyártása 

3220 Hangszergyártás 

3230 Sportszergyártás 

3240 Játékgyártás 

3250 Orvosi eszköz gyártása 

3291 Seprű-, kefegyártás 

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 
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A Felhívás 2. számú szakmai melléklete 

VTSZ lista 

 

XV Áruosztály – Nem nemesfémek és ezekből készült áruk 

Árucsoport 73 – VAS- VAGY ACÉLÁRUK  

VTSZ kód Meghatározás 

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

hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból 

7308 

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

és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak 

és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy 

acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, 

szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból 

7309 

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

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

űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés 

nélkül 

7310 

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

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

űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés 

nélkül 

 

 

XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; 

hangfelevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; 

ezek alkatrészei és tartozékai 

Árucsoport 84 - ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; 

EZEK ALKATRÉSZEI 

VTSZ kód Meghatározás 

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

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

8404 

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

túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt 

fejlesztő energiaegységhez 

8405 
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-

fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is 

8406 Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű) 

8410 Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói 

8411 Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina 

8412 Más erőgép és motor 
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8413 Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor) 

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

visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is 

8416 

Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz- elégetésére; 

mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus 

hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket 

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

elektromos működésű kivételével 

8418 

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más 

működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés 

kivételével 

8419 

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

kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak 

hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, 

sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, 

kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; 

átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő 

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

kivételével 

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

tisztítására szolgáló gép és készülék 

8422 

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; 

palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére 

szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló 

gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital 

szénsavazására szolgáló gép 

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

súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez 

8424 

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus 

készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló 

készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép 

8425 
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; 

gépjárműemelő 

8426 
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca 

üzemen belüli használatra 

8427 Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel 

8428 
Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, 

ellentömeges drótkötélpálya) 

8430 

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, 

döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és 

cölöpkiemelő; hóeke és hókotró 

8431 Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze 
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8438 

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

előkészítésére vagy előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy 

olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével 

8439 
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy 

kikészítésére szolgáló gép 

8440 Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is 

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

mindenfajta vágógépet 

8442 

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy 

gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó 

szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; 

nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például csiszolt, 

szemcsézett vagy polírozott) 

8443 

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

nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, 

kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai 

8445 

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

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

8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére 

szolgáló gép 

8446 Szövőgép (szövőszék) 

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

zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép 

8448 

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

önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban 

e vtsz. vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és 

szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és nyüstbordázat, 

kanalas tű) 

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

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

8451 

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

végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, 

szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a 

gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép, 

amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-

hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

8452 

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

beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; 

varrógéptű 

8453 

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

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

varrógép kivételével 

8454 Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 
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8455 Fémhengermű és ehhez való henger 

8456 

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más 

fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, 

elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik 

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

megmunkálására 

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 

8459 

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

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

(beleértve az esztergáló központot is) kivételével 

8460 

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

szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval 

történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -

simító gép kivételével 

8461 

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

fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, 

fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép 

8462 

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

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

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

említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására 

8463 Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására 

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

üveg hidegmegmunkálására 

8465 

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

parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 

megmunkálására 

8466 

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

alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló 

menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen 

kéziszerszámhoz szerszámbefogó 

8467 
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy 

nem elektromos motorral működő 

8468 

Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 

8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi 

hőkezelésre 

8471 

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

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

adatok feldolgozásához 

(A fenti listából nem támogatható adatszéf beszerzése) 

8474 
Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi 

anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, 
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keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem 

szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy 

öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép 

8475 

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy 

villanólámpa összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy 

melegen történő megmunkálására szolgáló gép 

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

árucsoportban máshol nem említett gép 

8479 
Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi 

feladatokra 

8480 

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

bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy 

műanyag formázásához 

8481 

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

tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a 

hőszabályozóval vezérelt szelepet 

8482 Golyós vagy görgős gördülőcsapágy 

8483 

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

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

mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó 

is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális 

kötés is) 

8484 

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

különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, 

tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem 

8486 

Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, 

elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt 

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

említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok 

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

tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész 
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XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; 

hangfelevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; 

ezek alkatrészei és tartozékai 

Árucsoport 85 - ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK 

ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS -LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - 

LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

VTSZ kód Meghatározás 

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

8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító 

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

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

8505 

Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó 

mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló 

munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; 

elektromágneses emelőfej 

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem) 

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

elválasztólemezeit is 

8514 

Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos 

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

más ipari vagy laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére 

8515 

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

fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy 

plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas 

kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és 

készülék 

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

8533 
Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert 

is), a fűtőellenállás kivételével 

8534 Nyomtatott áramkör 

8535 

1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy 

védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló 

elektromos készülék (pl. kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, 

feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és más 

csatlakozók, csatlakozódoboz) 

8536 

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére 

vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos 

készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, 

dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai 

szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók 

8537 Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 
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8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, 

elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, 

amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus 

vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével 

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

alkatrészei 

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

az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa 

8540 

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

vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-

kameracső) 

8541 

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

beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; 

szerelt piezoelektromos kristály 

8542 Elektronikus integrált áramkörök 

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

feladatokra 

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

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

8547 

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag 

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

amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 

vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből 

készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai 

  



50 

XVIII Áruosztály - Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, 

orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek 

alkatrésze és tartozéka 

Árucsoport 90 - OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, 

PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK 

ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI 

VTSZ kód Meghatározás 

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

mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is 

9012 Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék 

9013 

Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda 

kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék 

és műszer 

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

9017 

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

szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá 

nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, 

körző) 

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

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

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

higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is 

9026 

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó 

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

áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a 

9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével 

9027 

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

refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, 

felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; 

hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és 

készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) 

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

készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is 

9030 

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy 

ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek 

kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás 

kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék 

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

és gép; profilvetítő 

9032 Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék 
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A Felhívás 3. számú szakmai melléklete 

Elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR szám szerinti lista 

58.2 Szoftverkiadás 

58.29 Egyéb szoftverkiadás 

58.29.1 Csomagolt rendszerszoftver 

58.29.11 Csomagolt operációsrendszer 

58.29.12 Csomagolt hálózati szoftver 

58.29.13 Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver 

58.29.14 Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv szoftver 

58.29.2 Csomagolt alkalmazási szoftver 

58.29.21 Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver 

58.29.29 Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver 

58.29.3 Letölthető szoftver 

58.29.31 Letölthető rendszerszoftver 

58.29.32 Letölthető alkalmazási szoftver 

58.29.4 On-line szoftver 

58.29.40 On-line szoftver 

58.29.5 Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése 

58.29.50 Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése 

62.01.11 IT alkalmazás tervezés, fejlesztés 
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A Felhívás 4. számú szakmai melléklete 
 

Hiánypótoltatható jogosultsági ellenőrzési 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 a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete 

alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. 

 

7.  

A támogatást igénylő vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsoltvállalkozása rendelkezik legalább 
két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való 

működés időszaka nem számít bele. 

A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján. 

8.  

A támogatást igénylőnek vagy amelynek 50%-nál nagyobb 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsoltvállalkozása éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

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

A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján. 

9.  

A támogatást igénylő Magyarországon székhellyel rendelkező 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni 

vállalkozó, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 
szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság 

fióktelepe. 

 

10.  
A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető jogi 

személyiségű gazdasági társaság, szövetkezet, SZJA hatálya alá 
tartozó egyéni vállalkozó vagy egyéni cég. 

 

11.  

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. 

(A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

12.  
A támogatást igénylő a Felhívás 3.4.4 Kötelező vállalások a) és b) 

és c) pontjában foglalt feltételeket együttesen vállalja. 

 

13.  
A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai 

mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari 
tevékenységek fejleszthetőek. 

 

14.  
A támogatási kérelemben a projekt kidolgozottsága megfelelő, a 

támogatási kérelem pontjai kitöltésre kerültek. 

 

15.  
A projekt megvalósítási helyszíne alkalmas a támogatási 

kérelemben jelzett tevékenység végzésére. 

 

16.  A projekt tartalmaz új termelőeszköz beszerzése tevékenységet a  
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Felhívás 3.1.a) pontja alapján. 

17.  

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély 
köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a 

támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési 
engedély megléte. 

 

18.  

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy 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. 

 

19.  

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a fejlesztéshez 
kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

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

meglévő előítéleteket. 

(A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

20.  
Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére, 

amennyiben a projektet a támogatási kérelem benyújtását követő 
napot megelőzően megkezdte. 

 

21.  

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 18 hónapon belül, valamint a 
támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása 

(záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai 
befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. december31. A két 

időpont közül a korábbi az irányadó. 

 

22.  

A Felhívás 3.1.b) - 3.1.c) pontjaiban szereplő tevékenységek 
önállóan nem támogathatóak, és valamennyi tevékenységnek 
kapcsolódnia kell a gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz 

beszerzése tevékenységhez. 

 

23.  A beruházás a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg.  

24.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő 
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. 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. 

 

25.  

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. 

 

26.  

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 
évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a 

projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 
foglaltaknak. 
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27.  

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 kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie. Amennyiben a kedvezményezett az 
egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges az 

önerőt igazolnia. 

 

28.  
A támogatás összege megfelel a Felhívás 5.3 a) pontjában 

foglaltaknak. 
 

29.  
A támogatás mértéke megfelel a Felhívás 5.3 b) pontjában 

foglaltaknak. 
 

30.  
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával 
tudomásul veszi a Felhívás 5.9 pontjában szereplő egyedi 

szabályokat. 

 

31.  A jogi státusz igazolásáról szóló dokumentum csatolásra került. 
Csatolandó 

melléklet a Felhívás 
6. pontja alapján 

32.  

Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott) éves beszámoló (amennyiben az nem került 

feltöltésre a http://.e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra), vagy SZJA 
bevallás csatolásra került a Felhívásban foglaltaknak megfelelően. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

33.  
Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi 

jóváhagyását igazoló dokumentum csatolásra került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

34.  
Minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, egymástól 
független árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolásra került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

35.  
A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási 

címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta csatolásra 
került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

36.  A tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került.  

37.  

A tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt megállapodás az osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlan használatáról és az ahhoz tartozó 
használati megosztásra vonatkozó vázrajz támogatási kérelemmel 

történő benyújtása csatolásra került. 

 

38.  

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. 

 

39.  

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

statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói 
létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás 

csatolásra került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

40.  

A Felhívás 4.4.3.1. c) ponthoz kapcsolódóan, a beszállítói 
tevékenység igazolására – ha a támogatást igénylő vállalkozás a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött 
beszállítói szerződést, és ebből a jogügyletből gazdasági 

esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
két évben - a beszállítói szerződés, a számla és a 

bankszámlakivonat vagy az AK tagságot igazoló dokumentum 
csatolásra került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 
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41.  

A Felhívás 4.4.3.1. d) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez 
csatolásra került a záró elszámolás benyújtását igazoló 

dokumentum vagy az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló 
dokumentum. Az iparjogvédelmi oltalom hasznosításának 

igazolásához csatolásra került a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző két évben kötött hasznosítási szerződés, a gazdasági 

eseményt igazoló számla, illetve bankszámlakivonat. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

42.  
A Felhívás 4.4.3.1.g) pontjában szereplő kritérium igazolásához 
csatolásra került a tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentum. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

43.  

Amennyiben rendelkezésre áll, a Felhívás 3.5.2. Szakpolitikai 
mutatók 6. pontjának alátámasztására épület – építmény esetén 
tervezői nyilatkozat, gazdasági termelési folyamathoz használt 

berendezés esetén gyártói nyilatkozat csatolásra került. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

44.  

A Felhívás 4.4.3.10. pontjához kapcsolódóan a támogatást igénylő 
nyilatkozatát szükséges csatolni a tervezett fejlesztéssel érintett 

ingatlan barnamezős besorolásáról. A fenti nyilatkozatot 
szükséges kiegészíteni fotókkal, valamint az illetékes 

építéshatóság barnamezős besorolást alátámasztó igazolásával. 

Csatolandó 
melléklet a Felhívás 

6. pontja alapján 

45.  

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. 

 

46.  

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. 

 

47.  
A támogatást igénylő nyilatkozatot tett arról, hogy a támogatás 

célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e. 

 

 

Tartalmi értékelési szempontok (Az alábbi szempontok esetén, ha a projekt az értékelési 

előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül 0 

pontszámmal): 

 

1.  
A támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, 
amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal 

összhangban van. 

igen/nem 

 

(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 

részesíthetők köre 

alapján.) 

2.  

A támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő döntése 
szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson 
keresztül kapcsolt vállalkozásösszegzett 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. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

3.  

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. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
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részesíthetők köre 
alapján.) 

4.  

A támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő döntése 
szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson 
keresztül kapcsolt vállalkozása az összegzett gazdálkodási 
adatok alapján legalább egy szempontot teljesít a Felhívás 
4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

5.  

A támogatási kérelem elszámolható összköltsége nem haladja 
meg a támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő döntése 

szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson 

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

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

egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevételt. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

6.  

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. 

igen/nem 
 

(A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

7.  

A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem az Európai 
Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében 

(Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek 
elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy 

forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul, 
azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos 
beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott 

termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. 
 

igen/nem 
 

(A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

8.  

A támogatást igénylő nem minősül mezőgazdasági 
vállalkozásnak, azaz a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni 

vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének 
több, mint 50%-át nem TEÁOR szerinti mezőgazdasági 

tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki. 

igen/nem 
 

(A Felhívás 4.2. 
Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

9.  
A támogatást igénylő nem minősül nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

10.  

A támogatást igénylő a támogatást nem az exporttal 
kapcsolatos tevékenységhez használja fel, ha az az exportált 

mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 
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11.  
A támogatást igénylő a támogatást nem az import áru helyett 

hazai áru használatától teszi függővé. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

12.  

A támogatást igénylő a támogatást nem acélipari 
tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari 
tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, 

ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és 
belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás 

nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, 
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és 

energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 
beruházáshoz használja fel. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

13.  

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával 
tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás részére, ha a 

kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a 

támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy 
hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági 
Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási 

kérelem benyújtásakor bármelyikőjük tervezi, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, 
valamint hogy a beruházás befejezésétől számított két éven 

belül a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos 
vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

14. * 

A támogatást igénylő a támogatást nem szélessávú 
infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott 
feltételekkel használja fel. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

15.  

A támogatást igénylő a támogatást nem kutatási infrastruktúra 
fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. 
cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel használja 

fel. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

16.  
A támogatást igénylő az Európai Bizottság európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező határozatának eleget tett. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

17.  
A támogatás nem eredményezi az európai uniós jog 

megsértését. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

18.  
A támogatást igénylő a támogatást nem szintentartó 

beruházáshoz használja fel. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 
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19.  

A támogatást igénylő, vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. 
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 
vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban 

részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási 
kérelem benyújtásáig benyújtotta. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

20.  

A vállalkozás, vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú 
melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 

vállalkozása jelen Felhívás keretében szereplő ugyanazon 
elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nem 

nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, 

kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási 
kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

21.  
A projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 n) és a 4.2.12. 

pontjában foglaltak alapján nem hordoz kiemelkedően jelentős 
kockázatot. 

igen/nem 

 
(A Felhívás 4.2. 

Támogatásban nem 
részesíthetők köre 

alapján.) 

22.  
A projekt a támogatást igénylő által szakmailag 

megvalósítható. 
igen/nem 

23.  
A projekt megfelel a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az 

ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 
igen/nem 

24.  
A beruházásnak a magyarországi teljes feldolgozóipari 

összkapacitás bővítését kell eredményeznie. 
igen/nem 

25.  

A támogatási kérelem célja a kiemelt iparágakban fejleszteni 
kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely 

során korszerű termék-előállítási képességek 
megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a 

modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával 
ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a 
versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

igen/nem 

26.  

A támogatást igénylő vállalkozás hozzáadottérték-növekedési 
potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír, a 

fejlesztése eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi 
hálózatokba kapcsolódik be vagy részvételének intenzitása 

ilyen tekintetben növekszik. 

igen/nem  
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Tartalmi értékelési szempontok (az alábbi szempontok esetén részben válasz is elfogadható): 
 

1.  

A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az 
elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám 

(VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett 
VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre 

beleértve a tartozékokat is. 

igen/nem/ részben 

2.  

A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az 
elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A 
projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá 

tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

igen/nem/ részben 

3.  

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. 

igen/nem/ részben 

4.  

A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó 
európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat 

harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 
környezetvédelmi előírásoknak. 

igen/nem/ részben 

5.  

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. 

igen/nem/ részben 

6.  

A beszerezni kívánt gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök 
egységára, az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz 
és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó 

új eszközök egységára, a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók munkakörülményeit, valamint a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök 
egységára egyenként minimum nettó 200.000 Ft, a beszerezni 

kívánt új hardverek egységára egyenként minimum nettó 30.000 
Ft. 

igen/nem/ részben 

7.  
A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.6 pontjában 

meghatározott elszámolhatósági feltételeknek. 
igen/nem/ részben 

8.  
A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.7 pontjában 

meghatározott az elszámolható költségek összegére, mértékére, 
illetve arányára vonatkozó elvárásoknak. 

igen/nem/ részben 

9.  
A projekt költségvetésében csak a Felhívás 5.5 pontjában 

szereplő elszámolható költségtétel szerepel és nem szerepel a 
Felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel. 

igen/nem/ részben 
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A Felhívás 5. számú szakmai melléklete 
 

Annex I. lista 

 

A Szerződés 32. cikkében hivatkozott 

LISTA 

 

             

A brüsszeli nómenklatúrában  A termékek leírása 

szereplő vámtarifaszám 

             

 

 1. ÁRUCSOPORT   Élő állatok 

 

 2. ÁRUCSOPORT    Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 

 

 3. ÁRUCSOPORT   Halak, rákfélék és puhatestűek 

 

 4. ÁRUCSOPORT     Tejtermékek; madártojások; természetes méz 

 

 5. ÁRUCSOPORT 

 

05.04  Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy 
darabokban 

 

05.15  Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. 
árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem 
alkalmas élettelen állat 

 

6. ÁRUCSOPORT     Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítő lombozat 

 

 7. ÁRUCSOPORT   Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 

 

 8. ÁRUCSOPORT  Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja 

 

 9. ÁRUCSOPORT   Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével 

 

10. ÁRUCSOPORT   Gabonafélék 

 

11. ÁRUCSOPORT  Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin 

 

12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és 
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány 

 

13. ÁRUCSOPORT 

 

ex 13.03   Pektin 
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15. ÁRUCSOPORT 

 

15.01  Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott 
baromfizsiradék 

 

15.02  Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen 
zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”)) 

 

15.03  Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, 
oleoolaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más 
módon elkészítve 

 

15.04  Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is 

 

15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy 
tisztítva 

 

15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább 
nem elkészítve 

 

15.13  Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas 
feldolgozott zsiradék 
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A brüsszeli nómenklatúrában  A termékek leírása 

szereplő vámtarifaszám 

             

 

15.17  Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási 
maradékai 

 

16. ÁRUCSOPORT   Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek 

 

17. ÁRUCSOPORT 

 

17.01    Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 

 

17.02  Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); 
karamell 

 

17.03    Melasz, fehérítve is 

 

17.05(*)  Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban 
hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével 

 

18. ÁRUCSOPORT 

 

18.01    Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 

 

18.02    Kakaóhéj, -hártya, -bőr és kakaóhulladék 

 

20. ÁRUCSOPORT   Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított 

 

22. ÁRUCSOPORT 

 

22.04    Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva 

 

22.05    Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva 

 

22.07    Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 

 

ex 22.08 (*)   Az e szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert 
bármilyen 

ex 22.09 (*)     erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb szeszes italok és 
szeszes 

italok előállítására használt összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) 

kivételével 

 

ex 22.10 (*)   Ecet és ecetpótló 

 

23. ÁRUCSOPORT   Élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 
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24. ÁRUCSOPORT 

 

24.01    Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 

45. ÁRUCSOPORT 

 

45.01  Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt 
parafa; parafahulladék 

 

54. ÁRUCSOPORT 

 

54.01  Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék 

(beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 

 

57. ÁRUCSOPORT 

 

57.01    Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva;  

kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 

 

     

(*) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. sz. rendeletének (HL 7. szám, 
1961.01.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám. 

 

 

 

 

 

 


