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FELHÍVÁS  

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

megvalósítására 

A felhívás címe:  

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése 
 

A felhívás kódszáma:  

GINOP 1.2.1-16 

 

Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások
1
 (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 felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 25 millió Ft – 250 millió Ft 

közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, 

vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 125 millió Ft összegű 

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.   

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

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

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

tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

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

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

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

továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

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

közleményeket!  

  

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

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás 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. 

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-

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. 

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény 

mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) 

GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései 

zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben 

nem támogatható IKT célú fejlesztés. 

A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a 

gazdasági társaságok (kkv-k), melyek saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia 

beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások kapacitásbővítése során a korábbi 

állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
 

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

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

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

teljesítményének erősítését.  
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Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú 

kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

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

896-0000-astelefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30 órától 16 óráig, pénteken 8.30 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. 

 

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 

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

besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló 

energia előállításával. 

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

d) Információs technológia-fejlesztés 

e) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 
 
 
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt 
összköltségének 50%-át el kell érniük.  

Az b) és c) pontokhoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez 

kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. Az információs technológia-

fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt 

összköltségének 15%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
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kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó 

költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el. 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

 

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

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

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

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható 

tevékenység 

Támogatás 

jogcíme  

Támogatási 

kategória 

Új eszközök, gépek beszerzése, új 

technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. 

 

 

 

 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

Regionális beruházási 

támogatás 

 

 

 

 

 

Megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása, melyek 

célja a gazdasági-termelési 

folyamatok és az üzemen belüli 

építmények energiaigényének 

részbeni fedezése megújuló energia 

előállításával. 

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

rendelet 6.§ 11. pontja 

alapján 

a közvetlen 

energiaköltségek összesített 

csökkentése az 

energiahatékonyság és a 

megújuló energiaforrások 

alkalmazásának növelése 

által 

Megújuló energia 

termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatás 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

Regionális beruházási 

támogatás 

Információs technológia-fejlesztés  

 

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

Regionális beruházási 

támogatás 
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kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

 

 

 

 

Új eszközök, gépek beszerzéséhz, új 

technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzések  

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

rendelet 6.§ 2. pontja 

alapján 

kis- és középvállalkozások 

növekedési és 

foglalkoztatás-bővítési 

lehetőségeinek 

megteremtése 

Regionális 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, amennyiben a támogatást 

igénylő megfelel a 4.4.2.3. pont 11. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok pontjában 

szereplő kritériumok valamelyikének.  

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 - amennyiben az 

adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges. 

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. 
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e) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

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

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

kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az irányító hatóság 

számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség. 

f) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie illetve a projekt eredményeképpen 

alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére. 

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

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

ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 

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

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

j) 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. 

k) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF 

című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

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

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

engedély megléte; 

m) 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. 

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,  
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 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.   

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

által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás 

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

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

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

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

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

támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben szereplő és a közhiteles/közigazgatási 

adatbázisokban szereplő adatok különbözősége esetén a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban 

szereplő adatok kerülnek figyelembevételre a támogatási kérelem értékelése során. 

3.4.1.1.1. Kötelező vállalások 
 

Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy az ac) 

pontokban foglalt vállalások közül egyet teljesít. 

a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése 

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: 

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

összeget  

𝑎1 + 𝑎2 − 2 ∗ 𝑎0 ≥ 𝑡 

VAGY 

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

𝑎2
𝑎0

≥ 1,05 

VAGY 

ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti 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 bázisárbevétel, 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 
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A projekt fizikailag befejezettnek minősül, 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. 

b) A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutató: 

 

Mutató neve Mérték-egység Mutató forrása 

1. Éves nettó 

árbevétel/adóalapba 

beszámított bevétel  

Ft Éves beszámoló/ SZJA bevallás 

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

adatot szolgáltatni. 

A fenti vállalások teljesítésének vizsgálata a fenntartási időszak alatt benyújtandó fenntartási jelentések 

ellenőrzése során történik.   

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

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

a) 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.  

 

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

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

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 

3.4.1.3. Egyéb elvárások 
 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott 

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 

meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.  

Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.  
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Az útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses 

kötelezettsége. A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítése jelen felhívás keretében nem 

minősül támogatható tevékenységnek.  

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 legfeljebb egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai 

befejezésének időpontjára szükséges tervezni. 

A mérföldkőre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza. 

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

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

képességtől való elmaradás arányában. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 

 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.  

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az 

irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. fejezete szerinti 

közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható 

támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre. 

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

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb 
elvárások 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 
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Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem 

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

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

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

A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az 

azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, 

teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő 

napnál.  

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 

alpontja tartalmazza. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint 

eljárni. 

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 18 

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 ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

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

határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30. a két időpont közül a 

korábbi az irányadó. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy 

fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig 

kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá 

kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt 

tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő 

infrastruktúra.  
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A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az 

esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. 

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

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

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

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

megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

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

igazolja a valódi működést: 

 iparűzési adó fizetésigazolás. 

 engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte. 

 közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő). 

 

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, 

valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok 

rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor ellenőrizhető.  

A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a támogatási szerződésben megjelölt 

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

illetve üzemelteti. 

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

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

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

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

projektre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett székhelyére/telephelyére/fióktelepére 

aktiválja, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen más országrészben folytat tevékenységet. 

3.6.1.1. A megvalósítási helyszín műszaki követelményei 

a) Eszközbeszerzés: helyhez kötött eszközök 

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés tárgyát képező, helyhez kötött eszközök általában gépek, 

berendezések. 

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

 a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított 

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

műhely szükséges)  

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

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

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

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

b) Eszközbeszerzés: mobil eszközök 

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

átmeneti tárolására. 

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell a  

 közútról történő megközelítés lehetőségét, 



16 
 

 gépek ki/bejárásának lehetőségét,   

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

berendezés egyszerre történő tárolása esetén is (sármentesített felület) 

 gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi) 

 tűzvédelmet. 

Egyéb esetekben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök  

 ki/beszállításának lehetőségét, 

 biztonságos elhelyezését/raktározását a tároló helyiségben. 

c) Eszközbeszerzés: IKT eszközök 

 IKT eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnel kapcsolatos, az eszközök 

üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges műszaki elvárások (kommunális infrastruktúrával, 

szélessávú internet csatlakozással rendelkező épület, szerver megfelelő elhelyezése, a 

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

amennyiben az eszközök üzemeltetésének helyszíne egybe esik a projekt megvalósítási 

helyszínével. 

 A támogatásból beszerzett IKT eszközök üzemeltetése, működtetése a megvalósítás helyszínén 

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

el. Ilyen esetekben az üzemeltetés helyszínével, és nem a megvalósítás helyszínével 

kapcsolatban támaszthatók az eszközök üzemeltetéséhez tárolásához előírt, a megvalósítás 

helyszínére vonatkozó műszaki követelmények.  

 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

 

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

viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek az alábbi eltérésekkel: 

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

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

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

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

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem 

biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási 

kötelezettség idejére.  

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

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

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

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

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

amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. 
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3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
 

Jelen Felhívás keretében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett az alábbi 

indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni: 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
3 

Célérték (OP 

szerinti, 2023) 
Azonosító 

A foglalkoztatás 

növekedése a 

támogatott 

vállalkozásoknál
4 

 

ERFA 

teljes munkaidő 

egyenérték 

(FTE)
5 

közös 

kimeneti 

      20 000 

 
CO08 

A fenti indikátorra vonatkozóan nemek szerinti megbontásban szükséges célértéket tervezni és adatot 

szolgáltatni, a célérték teljesítését azonban csak az összesített mutató (A foglalkoztatás növekedése a 

támogatott vállalkozásoknál nő+férfi) esetében vizsgálja az irányító hatóság. 

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

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján 

a kedvezményezett kizárólag támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor 

célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban 

meghatározott érték 75%-át, a vissza nem térítendő támogatás arányosan csökkentésre kerül, illetve a 

kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben 

meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Továbbá a kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez: 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
6
 

Célérték (OP 

szerinti, 2023) 
Azonosító 

Vissza nem 

térítendő 

támogatásban 

részesülő 

vállalkozások 

száma 

ERFA db 
közös 

kimeneti 
5 375 

 

CO02 

A támogatott új 

vállalkozások 

száma 

ERFA db 
közös 

kimeneti 
1.000 

 

CO05 

A vállalkozásoknak 

közpénzből nyújtott 

támogatáshoz 

ERFA Ft 
közös 

kimeneti 

1 360 464 248 

EUR 

 

CO06 

                                                      
3 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
4 A támogatott szervezetnél foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma FTE-ben számítva. 
5 Teljes Munkaidő Egyenérték (FTE, Full Time Equivalent): azon foglalkoztatottak számát, akik kevesebb ideig dolgoznak, mint egy 

teljes éven át, vagy nem teljes munkaidőben dolgoznak, megfelelően arányosítva kell számításba venni. A viszonyítás alapjaként 

kizárólag a munkanapokat kell figyelembe venni. 

6
 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 
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illeszkedő 

magánberuházás 

(vissza nem 

térítendő 

támogatás) 

 

A kkv-k nettó 

árbevétele 
ERFA Ft 

OP 

eredmény 

192 819 447 645 

EUR 

1.2 

A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem szükséges célértéket tervezni. 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók  
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló 
felhívások esetén 

 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

3.8. Fenntartási kötelezettség  

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

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

foglaltaknak. 

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

a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési 

igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta.  

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

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

a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy 

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 igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a 

fenntartási időszak végéig fenntartja. 

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az 

irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb 

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

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

kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és 

azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 
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3.9. Biztosítékok köre  
 

 

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

lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes 

adózói adatbázisban. 

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.  

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható 

összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási 

támogatás támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% önerővel kell rendelkeznie. 

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

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

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

igénylésekor az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat benyújtja. Amennyiben a 

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

úgy az önerő igazolására nincs szükség. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

4.1 Támogatást igénylők köre  

 Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások
7
,  

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

vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
8
 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt 

(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként 

való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

                                                      
7
 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 

8
 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján. 



20 
 

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

vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
9
 vállalkozása 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. 

A Felhívás 4.2.  2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban 

szereplő Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint 

figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási 

kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson 

keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott 

éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek 

figyelembevételre. 

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

 

4.1.1 Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

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

c) szövetkezetek. 

 

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 121 Szociális szövetkezet 

 122 Takarék- és hitelszövetkezet 

 123 Iskola szövetkezet 

 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

 126 Biztosító szövetkezet 

 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

 129 Egyéb szövetkezet 

 141 Európai részvénytársaság (SE) 

                                                      
9
 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján. 
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 142 Európai szövetkezet (SCE) 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 228 Egyéni cég 

 231 Egyéni vállalkozó 

 

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

vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása éves átlagos statisztikai 

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

évben nem érte el a minimum 1 főt. 

3. amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt 

(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, 

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

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

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

alá csökkent, 

6. amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.2.3.11. pontban foglalt tartalmi 

értékelési kritériumokból; 

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
10

; 

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

indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,  

9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-

20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, 

                                                      

10 Ezen jogosultsági kritérium esetén - a támogatást igénylő döntése alapján - figyelembe vehető a támogatást igénylő 50%-nál 

nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevétele. A vizsgált gazdálkodási adatok 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre. 
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10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi 

személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az 

adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
11

 

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

pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.  

12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 

forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul. 

13. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

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

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

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

16. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, 

17. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben  

 a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,  

 vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól 

függ, 

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

állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 

19. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi, 

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

bezárásához használná, 

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

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

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

tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez használja fel, 

22.  amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,  

23. 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,  

24. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott 

partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.2-16 és a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú 

felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem 

nyújtotta be. 

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

meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási 
                                                      
11

 A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a Felhívás 8. sz. szakmai melléklete tartalmazza. 
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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. 

Regionális beruházási támogatás esetén: 

26. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) 

szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, 

azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a 

feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek, 

27. amely 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, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú 

infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,  

28. 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, 

29. amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

30. amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági 

rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel, 

31. azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  

32. már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított 

beruházáshoz. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig 

lehetséges. 

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

keresztül. 

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

alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-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 
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vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének 

benyújtását követően nyújtható be. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 

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

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

aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír 

alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
12

 látták el - postai úton is be kell 

nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon 

belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő 

munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő 

munkanapon jár le. A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 

expressz postai szolgáltatás
13

/futárposta-szolgáltatás
14

 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:  

  Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1539 Budapest, Postafiók 684.  

 

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

nevét és címét. 

 

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 standard 

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

                                                      
12

 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. 

13
 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. 

 
14

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

támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.  

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2017. január 31. 

 2017. január 31-ét követően minden hónap utolsó. napja. 

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

A támogató döntést követően a kedvezményezettel támogatási szerződés kerül megkötésre. 

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

elbírálásának módja” című fejezetben találhatók. 

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

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

valamint az alábbi kritériumoknak: 

 

4.4.2 Kiválasztási kritériumok 

 

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

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben, valamint az alábbi kritériumoknak: 

 

4.4.2.1 Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok  
 

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

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

kerül. 

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – 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 támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján 

releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte. 

 

4.4.2.2 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 
 

A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 6. számú szakmai melléklete tartalmazza. 

Amennyiben a mellékletben szereplő hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem 

nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló 

dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal 

hiánypótlási felhívásra kerül sor. 
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4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok: 
Amennyiben az alábbi táblázatban felsorolt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés nem 

ítélhető meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség. 

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

támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal.  

 

 TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

ÉRTÉKELÉSI ELŐFELTÉTELEK Minősítés 

 1) Kapcsolódik-e a fejlesztés a Felhívás céljaihoz?  

A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 1.1 „A felhívás indokoltsága és célja” 

fejezetben foglaltaknak, figyelemmel a GINOP egyes prioritásai közötti 

lehatárolási kérdésekre is. 

 

igen/nem 

2) A fejlesztés költségvetése reális és takarékos módon került-e 
összeállításra? 

igen/nem 

3) A fejlesztés ütemezése reális és a fejlesztés szakmailag megvalósítható? igen/nem 

4) A támogatási kérelemben bemutatott fejlesztés összhangban van a 
fejlesztendő tevékenységként megjelölt TEÁOR besorolással? 

igen/nem 

5) A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 3.1 A projekt keretében 
megvalósítandó tevékenységek pontjában rögzített feltételeknek? 

igen/nem 

6) 

A projekt megvalósíthatósága a Felhívás 3.4.1.1 n) pontjában foglalt 
kockázatossági szempontok alapján biztosítottnak tűnik? 

igen 

részben
15

 

nem 

7) A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem az Európai Unióról szóló 
Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, 
azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek 
eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági 
terméknek? 

igen/nem 

8) A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem a dohány és dohánytermékek 
gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos 
beruházásokra irányul és fejlesztési igénye nem a TEÁOR’08 12.00, 05.10-
09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel 
kapcsolatos beruházásokra irányul? 

igen/nem 

                                                      
15 A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósításának kockázati ellenőrzése során a „részben” értékelés esetén a támogatási 
kérelem nem kerül automatikusan elutasításra 0 pontszámmal, a Döntéselőkészítő Bizottság ülésén mérlegelésre kerül, hogy projekt 
megvalósítsa során fokozott monitoring kerüljön előírásra.  
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9) Amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. „Az 
uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, 
valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszáz millió 
forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások” fejezete alapján 
közbeszerzési eljárást indított, a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított 
minőségellenőrzési tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelt. 

igen/nem/nem 
releváns 

10) Egyéb állami támogatási szabályoknak való megfelelőség  

 Regionális beruházási támogatás, Megújuló energia termeléséhez nyújtott 
beruházási támogatás esetén 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 támogatást igénylő fejlesztési igénye nem elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó beruházásokra irányul? 

igen/nem 

 Regionális beruházási támogatás esetén 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 

 Regionális beruházási támogatás esetén 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 

 Regionális beruházási támogatás esetén 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 támogatást igénylő a támogatást nem szintentartó beruházáshoz használja 
fel? 

igen/nem 

 Regionális beruházási támogatás, Megújuló energia termeléséhez nyújtott 
beruházási támogatás esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást 
igénylő részére, amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó 
versenyképtelen szénbányák bezárásához használná? 

igen/nem 

 

RANGSOROLÁSI SZEMPONTOK Adható 
pontszám 

11) 

Kritériumok
16

: (az alábbi kritériumok közül legalább egy szempont 
teljesítése kötelező) 

Teljesített 
kritériumonként 

5-5 pont, 
maximum 35 

pont 

                                                      
16

 A szempontok magyarázata a 4.4.2.3.1. a),b),c),d),e) f) és g) pontokban található. 
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a) Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k   

b) Export-orientált KKV-k  

c) Együttműködő/hálózatosodó KKV-k (akkreditált tagság alapján)  

d) Innovatív KKV-k (korábban elvégzett kutatási és innovációs tevékenységre 
(továbbiakban K+F+I) vagy újonnan megszerzett ipari szellemi 
tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján) 

 

e) A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek 
gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg 

 

f) A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó  

g) A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg  

12) A támogatást igénylő által a projekt keretében fejleszteni kívánt 
tevékenység az Irinyi Terv

17
 kiemelt fejlesztendő ágazatba tartozik. 

(Ezen kiemelt, fejlesztendő tevékenységek TEÁOR besorolását a 
Felhívás 8. számú melléklete tartalmazza.) 

5 

 nem 0 

 igen 5 

13) Működés időtartama 7 

 2 vagy kevesebb lezárt, teljes üzleti év 0 

 3-5 lezárt, teljes üzleti év 4 

 5-nél több lezárt, teljes üzleti év 7 

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

10 

 4,00% és az alatt 0 

 4,01 % - 10,00 % 3 

 10,01%-20,00% 5 

 20,01 % - 40,00 % 7 

 40,01 % és afelett 10 

                                                      
17

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

 

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/irinyi-terv-magyarorszag-ujraiparositasaert
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15) 1 főre eső hozzáadott érték (ezer Ft/fő) 
(utolsó lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve 
veszteség + utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + utolsó lezárt év 
személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám 

10 

 1.000 eFt és az alatt 0 

 1.001 eFt-3.000 eFt 3 

 3.001 eFt – 5.000 eFt 5 

 5.001 eFt – 7.000 eFt 7 

 7.001 eFt és a felett 10 

16) 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  

10 

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

  3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00% 4 

  10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 % 7 

  15,01%-45,00% 10 

17) Saját tőke arányos beruházási érték 
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100 

5 

  10,00% és az alatt, vagy 150,00 % felett 0 

  10,01 % – 25,00 %, vagy 115,01 % -150,00 % 1 

  25,01%-50,00% 3 

  85,01%-115,00% 3 

  50,01%-85,00% 5 

18) 
A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik 
környezet- vagy minőségirányítási rendszerrel 
(az elfogadott rendszerek listáját lásd a 4.4.2.3.1. h) pontban) 

5 

 nem  0 

 igen 5 

19) 
IPAR 4.0 megoldások alkalmazása: (lásd a Felhívás 10. számú 
mellékletét) 

10 

 A vállalkozás nem alkalmaz IPAR 4.0 megoldásokat. 0 

 
A vállalkozás rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, vagy jelen projekt 
keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre 
 

4 
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A vállalkozás rendelkezik termelés-irányítási, termelés-
programozási  rendszerrel vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú 
fejlesztésre 

7 

 

A vállalkozás rendelkezik termelésből objektív módon gyűjtött adatok 
elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens 
termelésirányítási és döntéstámogató rendszerrel (szenzoros, vagy 
berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló), vagy jelen 
projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre.    

10 

20) 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 62. § (2) f) pontja és a 62. § (3) 
bekezdése alapján jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek 
tartalmi értékelése kiterjed a monitoring és információs rendszerben a 
támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban rendelkezésre 
álló információk, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett 
szabálytalansági eljárások vizsgálatára. A támogatást igénylő pénzügyi 
korrekciót eredményezett szabálytalansággal nem érintett. 

3 

 érintett 0 

 nem érintett 3 

  Összesen 100 

A Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok közül az üzemi eredmény aránya (10 pont) és a saját tőke 

arányos beruházás értéke  (5 pont) nem értelmezhető egyéni vállalkozók esetében, így az elért 

összpontszám 100/85-tel kerül felszorzásra.  

A 4.4.2.3. fejezet 11. c), d), e), f) és g) pontjaiban, illetve a 12, 18 és 19. pontokban szereplő Tartalmi 

értékelési/Rangsorolási szempontok értékelése során nem vehetők figyelembe a kapcsolt vállalkozások 

adatai. 

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

kaphatja meg a pontszámot a 4.4.2.3. fejezet 11. g) szempontra, amennyiben az előnyösebb pontot 

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

Amennyiben a beruházás több fejlesztendő tevékenységet érint, a támogatást igénylő abban az esetben 

kaphatja meg a pontszámot a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok/Rangsorolási szempontok 12. 

szempontra, amennyiben az adott tevékenység a pontot jelentő Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő 

ágazatok keretében 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. 

4.4.2.3.1 A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk 
 

a) Nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-k: nagy növekedési potenciállal rendelkező KKV-nak 

minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt 

üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó 

árbevétele legalább 5%-kal meghaladta. 

a-1  / a-2  ≥ 1,05 vagy a0  / a-2  ≥ 1,05 
ahol a0 = a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó 
árbevétele; 
ahol a-1 = a támogatási igény benyújtását megelőző második lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év nettó 
árbevétele; 
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ahol a-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év 
nettó árbevétele. 

 
b) Exportorientált KKV-k: Exportorientált KKV-nak minősül az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export-árbevételének teljes 

árbevételhez viszonyított aránya meghaladja a 15%-ot: 

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; 

ahol a0 = 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; 

ahol a-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; 

ahol a-2 = a támogatási igény benyújtását megelőző harmadik lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti év 

nettó árbevétele; 

c) Együttműködő/hálózatosodó KKV-k: Együttműködő/hálozatosodó KKV-nak minősül az a vállalkozás, 

amely Akkreditált Klaszter (AK) tagja. 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 (korábban elvégzett kutatási és innovációs tevékenységre (továbbiakban K+F+I) 

vagy újonnan megszerzett ipari szellemi tulajdonjogokra épülő termelő beruházások alapján):  

 

da) K+F+I tevékenység:  

 

 A támogatási igény benyújtását megelőző év(ek)ben  

- a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritás 

keretében,  

- a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.1. K+F és innováció fejlesztése, és 

eredményeinek elterjesztése intézkedésben,  

- a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapban (KTIA), a Nemzeti Kutatás Fejlesztési és 

Innovációs Alapban (NKFIA),  

- az 2007-2013-as időszakra vonatkozó EU Kutatás-fejlesztési Keretprogramban (FP 7),  

- a 2007-2013-as időszakra vonatkozó EU Versenyképességi és Innovációs Programban 

(CIP), 

- illetve HORIZON 2020 programban  

olyan támogatásban részesített projekttel rendelkezik, amely esetében a záró beszámolót 

benyújtotta a Támogató felé, és a létrehozott K+F+I eredményt a termelő beruházás során 

hasznosítja.  
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A támogatást igénylőnek a záró beszámoló benyújtásának tényét dokumentummal, a 

hasznosítást szövegesen a projekt adatlapon kell igazolnia. 

 
VAGY 

db) 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. 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) A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó 

beruházás valósul meg: A beruházás magában foglalja az ilyen berendezésekbe beépülő 

alkatrész(ek), és/vagy részegység(ek) és/vagy alapanyag(ok) és/vagy adalékanyag(ok) gyártására 

irányuló beruházást is, amennyiben a gyártás során létrejövő anyagok/termékek a megújuló energia 

előállítására szolgáló berendezések gyártója részére beszállításra és a végtermékbe beépítésre 

kerülnek. 

 

f) A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó: Fiatal vállalkozónak 

minősül az a vállalkozás, mely részjegyeinek legalább 51%-a 35 év alatti személyek tulajdonában áll, 

és az ügyvezető személye (több ügyvezető esetén legalább az ügyvezetők egyike) is 35 év alatti 

fiatal. Női vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, mely vállalkozás részjegyeinek legalább 51%-a 

női tulajdonban van, és az ügyvezető személye (több ügyvezető esetén legalább az ügyvezetők 

egyike) is nő. A tulajdoni arányok meghatározása során figyelembe kell venni azon tulajdonos 

vállalkozás(ok) fiatal/női tulajdonosainak közvetett részesedési arányát is, amelyek a fenti definíció 

szerint fiatal/női vállalkozásnak minősülnek. Ezen vállalkozások részesedése a fiatal/női tulajdon 

arányában számítandó. 

 

g) A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg: A szabad vállalkozási zónák (SZVZ) 

települései és a szabad vállalkozási zónává kijelölt települések (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet 

alapján) listáját a Felhívás 5. számú szakmai melléklete tartalmazza. 

 

h) A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik környezet- vagy minőségirányítási 

rendszerrel: 

 Elfogadható rendszerek: 

- ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer, 

- ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer,  

- EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer, 

- ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő 
rendszer, 

- AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói 
követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer, 
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- ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket 
tartalmazó minőségirányítási rendszer, 

- Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000), 

- MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási rendszer, 

- ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő 
irányítási rendszer, 

- ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez 
kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer, 

- ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő 
irányítási rendszer, 

- COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment 
követelményeknek megfelelő irányítási rendszer, 

- ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer, 

- MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre 
vonatkozó általános követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer, 

- MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános 
követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek,  

- MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre 
vonatkozó általános feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer, 

- TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági 
előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer, 

- ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer, 

- TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek 
és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének, 

- EN 16001 Energiairányítási rendszer; 

- Kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány 
szerinti rendszerének; 

- MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási 
követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények, 

- MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási 
követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények, 

- MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási 
követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények, 

- MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei, 

- MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A 
szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése. 

i) Ipar 4.0 megoldások alkalmazása: A Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 19) értékelési 

szempontnak való megfelelést szövegesen a projekt adatlapon igazolni szükséges. 

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. 
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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 
 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 

250.000.000 Ft.   

 

2. A támogatás maximális mértéke: 

2.1. Regionális beruházási támogatás esetén: 

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

• az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló 

projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 50%-a; 

• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a; 

• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a. 

2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség: 

a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás 

maximális mértéke
18

: 

aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként 

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

ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás 

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

környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.  

b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé 

környezetbarát beruházás. 

                                                      
18

 Jelen felhívás keretében a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén a 2.2.aa) pont 

releváns. 
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A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 

százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló 

fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási 

támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét: 

 Észak-Magyarország, 

 Észak-Alföld, 

 Dél-Alföld, 

 Dél-Dunántúl, 

 Közép-Dunántúl 

 Nyugat-Dunántúl. 

 

Támogatási kategória mikro- és 

kisvállalkozás 

középvállalkozás 

 

 

Regionális 

beruházási 

támogatás/ 

Megújuló 

energia 

termeléséhez 

nyújtott 

beruházási 

támogatás 

 Nyugat-Dunántúl 45% 35% 

 Közép-Dunántúl 50% 45% 

 Dél-Dunántúl 50% 50% 

 Észak-

Magyarország 

50% 50% 

 Észak-Alföld 50% 50% 

 Dél-Alföld 50% 50% 

 

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 125 millió Ft.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 

annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges 

benyújtani. 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

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

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

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

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

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

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása a 

Felhívás 3.1.1. a) pontjához kapcsolódóan a 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe 

vételével:: 

 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. 

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések 

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

kapacitásbővülést eredményez, 

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű 

új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. d) 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. 

c) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök 

beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 3.1.2 

b) pontjához kapcsolódóan: 

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.  

 

5.5.2 Építéshez kapcsolódó költségek  
 

a) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a Felhívás 3.1.2. c) bekezdése alapján a Felhívás 5.7. 

pontjában szereplő korlátozás figyelembevételével: 

aa) az infrastrukturális beruházások költsége: 

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai 

célokat is szolgálnak): 

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

 a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez 

szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, 

távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 
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 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati 

csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 

felszerelések, 

 szennyvíztároló, 

 szellőzési, légfrissítő berendezések, 

 felvonók, 

 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy 

egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány 

rácsatlakozik), 

 hűtőkamra, 

 siló, 

 ipari kapuk, 

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, 

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és 

fejlesztése. 

ab) az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, 

korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj a Felhívás 3.1.2. c) pontja 

alapján (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges). 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális 

beruházások költsége a Felhívás 3.1.2. b) pontjához kapcsolódóan, a Felhívás 5.7. pontjában 

szereplő korlátozás figyelembevételével: 

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék 

hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések, 

 a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő 

berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése, 

5.5.3 Immateriális javak beszerzésének költsége 

a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás 3.1.2. d) 

pontja alapján: 

 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) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 

3.1.2. e) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek: 

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel, 
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 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 a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei 

között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást 

nyújtották. 

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 felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 

 kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap 

 vége: 2020. szeptember 30. 

a) A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. 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, amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő 

tevékenység végzéséhez szükséges. 

c) Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag 

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

szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható. Vállalati 

infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a 

Felhívás 10. sz. szakmai melléklete tartalmazza. 

d) Felhívjuk a figyelmet, hogy ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 

200.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként. 

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

f) Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

g) Jelen felhívás keretében egyszeri és többszöri elszámolásra is van lehetőség. 

h) E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. 

hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni: 

 A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt 

nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni. 

 Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható 

összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége 

nem haladja meg a 300.000 Ft-ot. 

 3 árajánlat rendelkezésre kell, hogy álljon, abban az esetben is, ha használja az e-

beszerzés funkciót; 
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 A kedvezményezett köteles figyelembe venni az e-beszerzés felületen keresztül érkezett 

ajánlatokat a beszerzése során, mérlegelve a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 

tekintettel a már meglévő árajánlatokra, és indoklással alátámasztani annak vagy azoknak 

esetleges elutasítását. 

i) Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra van 

lehetőség, amennyiben a megrendelés összege nem haladja meg a bruttó 100 000 Ft-ot. 

j) Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik azon forintban kiállított számlák 

elszámolása, amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg 

az 500 000 Ft-ot. 

k) Regionális beruházási támogatás keretében elszámolható: 

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

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

 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. 

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

ii. Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

 azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

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

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

meg, 

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

szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

l) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás keretében a magasabb 

környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el: 

i. Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön 

beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható 

többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el. 

ii. Ha az elszámolható költség az i) pont szerint nem határozható meg, a támogatott 

beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható 

hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. 

iii. Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a ii) pont szerinti hasonló, kevésbé 

környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes 

beruházási költség számolható el. 

 

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: 
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Költségtípus Minimális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%) 

Minimális 

elszámolható 

költség összege 

(Ft) 

 Maximális 

mértéke az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%) 

Maximális 

elszámolhat

ó költség 

összege (Ft) 

a) Új eszközök, 

gépek 

beszerzéséhez, új 

technológiai 

rendszerek és 

kapacitások 

kialakításához 

kapcsolódó 

költségek. 

50% nettó 200.000 Ft - - 

b) Megújuló 

energiaforrást 

hasznosító 

technológiák 

alkalmazásához 

kapcsolódó 

eszközök 

beszerzésének 

költsége 

(amennyiben 

tárgyi eszközként 

kerülnek 

aktiválásra) 

- - - - 

c) Építéshez 

kapcsolódó 

költségek 

(Infrastrukturális 

és ingatlan 

beruházás, 

valamint 

megújuló 

energiaforrást 

hasznosító 

technológiákhoz 

kapcsolódó 

infrastrukturális 

beruházások 

költsége) 

 

- - 25% 200.000,- 

Ft/nm 

d) Információs 

technológia-

fejlesztéshez 

kapcsolódó 

hardver költség 

- egyenként nettó 

30.000 Ft 

- - 

e) Információs - - 15% - 
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technológia-

fejlesztéshez 

kapcsolódó 

szoftver és 

kapcsolódó 

költségei 

f) Új eszközök, 

gépek 

beszerzéséhez, 

új technológiai 

rendszerek és 

kapacitások 

kialakításához 

kapcsolódó 

gyártási licenc, 

gyártási know-

how beszerzések 

- - 10% - 

 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely a felhívás 6. d) pontjának megfelelően nincs alátámasztva 3 db árajánlattal, továbbá 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. garanciális költségek, 

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

telephelyre történő áttelepítési költsége, 

5. franchise díj, 

6. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,  

7. előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,  

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

megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),  

8. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei, 

9. kamatköltségek, 

10. működési és általános költségek (rezsi), 
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11. reprezentációs költségek, 

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

vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), 

13. kiszállási díj, 

14. jogszabály-frissítési díj, 

15. fordítási költségek, 

16. levonható ÁFA, 

17. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése 

(8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú 

járművek) 

18. szerszámkészlet, 

19. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, 

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

teljesítménye, paramétere megváltozik, 

21. eszközök leszerelési költsége, 

22. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, 

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

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

igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak, 

24. irodabútor, 

25. készletek beszerzése, 

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

forgalom utáni) díja, 

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

28. infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek 

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

anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), 

valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg, 

29. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, 

30. terméktámogatási díj; 

31. regionális beruházási támogatás esetén: 

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 támogatási kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 
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e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja 

szerinti személygépkocsi költsége. 

 

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, 

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

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

projekt eredeti célját. 

 

5.9 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

 

1. 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,  

 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. 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló 

beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a 

Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl régióban valósít meg. 

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. 
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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. 

2. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás 

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 

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

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

bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 41. cikke, a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 73-76.§, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

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

A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás kizárólag új berendezéshez nyújtható. 

 Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás 

fenntartható bioüzemanyag előállítására irányul. 

 A fentiektől eltérően meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új generációs 

bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására is nyújtható támogatás, ha ennek 

következtében az élelmiszeralapú termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken. 

Nem nyújtható támogatás: 

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 

b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 

23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő 

vízerőművekhez, 

c) a létesítmény működésének megkezdését követően, 

d) a termelés eredményétől függően, 

e) működési célra. 



45 
 

A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó 

beruházási költség számolható el. 

a) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy 

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

beruházás költsége számolható el. 

b) Ha az elszámolható költség az a) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás 

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

környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. 

c) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a b) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát 

beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el. 

3. 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. 

 

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 Hatósági igazolás a vállalkozói engedélyről. 

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); 

Az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében, amennyiben a 

Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 11. b) pontja alapján releváns, úgy 

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

alátámasztására, továbbá  amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási 
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szempontok 14.  pontja alapján releváns, úgy az utolsó lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának 

csatolása szükséges a 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 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 11. b) pontja 

alapján releváns, az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának csatolása is 

szükséges az exportárbevétel alátámasztására. 

Amennyiben a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja alapján a támogatást igénylő 

döntése szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások gazdálkodási adatai is figyelembe 

vételre kerülnek a jogosultsági kritériumok, valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő tartalmi értékelési 

szempontok vizsgálatakor, abban az esetben a kapcsolt vállalkozások gazdálkodási adatainak 

igazolására az alábbiak fogadhatóak el: 

 

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 

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. 

Az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező kapcsolt vállalkozások esetében, amennyiben a 

Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 11. b) pontja alapján releváns, úgy 

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

alátámasztására, továbbá  amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási 

szempontok 14.  pontja alapján releváns, úgy az utolsó lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának 

csatolása szükséges a kamatráfordítás alátámasztására. 

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

kérelem benyújtását megelőző három év SZJA bevallásának minden oldala. 

Amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 11. b) 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. 



47 
 

Amennyiben a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja alapján a támogatást igénylő 

döntése szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások gazdálkodási adatai is figyelembe 

vételre kerülnek a jogosultsági kritériumok, valamint a 4.4.2.3 pontban szereplő tartalmi értékelési 

szempontok vizsgálatakor, abban az esetben a kapcsolt vállalkozások utolsó lezárt, teljes (365 

napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását 

igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) másolatát szükséges 

benyújtani. 

d) Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független
19

 árajánlatadók által 

kiállított árajánlat (kivéve a gyártási licenc, gyártási know-how esetében ahol a költségtétel 

alátámasztására 1 db árajánlat csatolása elegendő) csatolása szükséges, amely tartalmazza:  

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

vonatkozóan; 

 a gyártó megnevezését, származási országát; 

 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott 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; 

 az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés esetében 

1 árajánlat csatolása szükséges, mely mellékletként tartalmazza szabadalmi ügyvivő által 

kiállított vagyonértékelő nyilatkozatot. 

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. 

                                                      
19

 
Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), 

annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, 

amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett 

szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. 

Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt 

vállalkozásnak minősül.
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Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplőtáblázatok 

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. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott 

költségtétel vonatkozásában a 3 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő 

árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt 

elszámolható összköltsége csökkentésre kerül. 

e) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített 

aláírásminta: 

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) Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és 

ingatlan beruházást: 

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

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

továbbá csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt 

megvalósításához, és a megvalósítást követő 3 éves üzemeltetéshez. 

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

támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: 

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

csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra 

vonatkozó vázrajzot. 

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

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

használati megállapodás - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és 

ingatlan beruházást: 

Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő 

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

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

hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a támogatást igénylőre vonatkozó 

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

bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania 

kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási 

időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat. 
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Amennyiben a bérleti szerződésben a bérleti díj összege nem forintban van meghatározva, 

szükséges azt átszámítani forintra a támogatási kérelem benyújtását megelőző napon érvényes 

MNB hivatalos árfolyamán. 

i) Nyilatkozat építési engedély köteles beruházásról vagy az építési engedély mentességről - 

amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély 

köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának 

nem feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt az első kifizetési 

kérelemhez szükséges csatolni.  

Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, akkor a támogatást 

igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, hogy a beruházás építési engedély 

köteles vagy sem. Továbbá nem építési engedély köteles beruházás esetén csatolni szükséges a 

kivitelező nyilatkozatát a munkálatok megkezdésére vonatkozóan. 

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

ingatlan beruházást: 

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

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

építészeti és technológiai műszaki leírást.  

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

megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi 

nyilvántartása. 

Amennyiben a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja alapján a támogatást igénylő 

döntése szerint az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások gazdálkodási adatai is figyelembe 

vételre kerülnek a jogosultsági kritériumok, valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő tartalmi értékelési 

szempontok vizsgálatakor, abban az esetben a kapcsolt vállalkozások esetében is szükséges 

csatolni ezen dokumentumokat. 

l) A Felhívás 4.4.2.3.11. c) ponthoz kapcsolódóan csatolni szükséges az AK tagságot igazoló 

dokumentumot. 

 

m) A Felhívás 4.4.2.3.11. 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. 

 

n) A Felhívás 4.4.2.3.11 f) pontjában szereplő kritérium igazolásához csatolni szükséges a tulajdoni 

viszonyokat igazoló dokumentumot (pl.: társasági szerződés). 

 

o) A Felhívás 4.4.2.3. 18) pontban szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges a környezet 

és minőségirányítási rendszerről szóló tanúsítványt. 
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p) A Felhívás 4.4.2.3. 19) pontban szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges a Rendszer 

használatával kapcsolatos érvényes szerződést. 

 

q) Amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat 

elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési 

koncesszió esetén a háromszáz millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 

eljárások” fejezete alapján közbeszerzési eljárást indított, a jogszabályi megfelelőségről szóló, a 

Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány csatolása szükséges a 

felhívás 4.4.2.3. 9) pontjához kapcsolódóan. 

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 az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között 

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

meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának 

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

a www.szechenyi2020.hu oldalról. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

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

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

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

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

környezet alakulásának megfelelően módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben 

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

www.szechenyi2020.hu oldalon. 

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 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

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

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

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

jogszabályok 

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

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. TEÁOR lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR besorolása) 

2. VTSZ lista 

3. TESZOR lista 

4. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

5. Településlista: SZVZ 

6. Település lista: nem SZVZ 

7. Annex lista 

8. Az Irinyi Terv kiemelt ágazatait tartalmazó TEÁOR lista 

9. Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana 

10. Vállalati infokommunikációs rendszerekkel, megoldásokkal szemben támasztott követelmények - 

Általános követelménylista (külön dokumentum) 
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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 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 
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2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

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 
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2530 Gőzkazán gyártása 

2540 Fegyver-, lőszergyártás 

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 
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2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 

2895 Papíripari gép gyártása 

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 

2910 Közúti gépjármű gyártása 

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 

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 

7321 

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, 
főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban 
használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, 
vasból vagy acélból 

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 

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, 
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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) 

8429 
Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), 
lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger 

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 

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 



60 
 

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

8450 
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, 
amely mos és szárít is 

8451 

Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, 
végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, 
csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép 
(beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt 
pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, 
lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy -csipkéző gép 

8452 
Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép 
beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; 
varrógéptű 

8453 
Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy 
lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására 
szolgáló gép, a varrógép kivételével 

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

8455 Fémhengermű és ehhez való henger 

8456 
Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy 
más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, 
elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik 

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

8458 Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is) 

8459 
Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó 
vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó 
eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével 

8460 

Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító 
szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval 
történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő 
vagy -simító gép kivételével 

8461 
Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy 
fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem 
osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép 

8462 

Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) 
fém megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, 
lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém 
megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém 
megmunkálására 

8463 
Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet 
megmunkálására 

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

8465 
Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, 
parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag 
megmunkálására 

8466 

A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt 
alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló 
menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen 
kéziszerszámhoz szerszámbefogó 

8467 
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos 
vagy nem elektromos motorral működő 

8468 
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, 
a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi 
hőkezelésre 

8470 
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és 
megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló 
gép számolószerkezettel; pénztárgép 

8471 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, 
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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, 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 

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 

8508 Porszívók 

8509 
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. 
alá tartozó porszívók kivételével 
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8510 Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral 

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 

8516 

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek 
fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus 
fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító 
készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos 
fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével   

8517 

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték 
nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok adására, 
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy 
vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési 
berendezéseit a 8443, 8525, 8527|vagy 8528|vtsz. alá tartozó, adására, 
továbbítására vagy vételre szolgáló készülékek kivételével 

8518 

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és 
fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több 
hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos 
hangerősítő egység 

8519 Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék 

8521 Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is 

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

8523 

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens 
kártyák" és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, 
beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37.|árucsoportba 
tartozó termékek kivételével 

8525 
Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy 
-lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális 
fényképezőgépek és videokamera-felvevők 

8526 Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék 

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

8528 
Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás 
vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy 
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is 

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

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

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

8546 Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő 

8547 

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, 
kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső 
menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében 
helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; 
szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és 
ezek csatlakozódarabjai 

8548 

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült 
primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek 
vagy készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos 
alkatrésze 

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 

9006 
Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-
készülék és villanókörte, a 8539|vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével 

9007 
Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel 
vagy anélkül 

9008 
Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és 
kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével) 

9010 
Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti 
(mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; 
negatív-kiértékelő; vetítővászon 

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 

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

9015 
Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, 
meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; 
távolságmérő 

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

9017 Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, 
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pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba 
más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -
szalag, mikrométer, körző) 

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

9019 
Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai 
képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-, aerosolterápiai készülék, mesterséges 
lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék 

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

9022 

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, 
sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, radiográf vagy radioterápiai készülék, 
röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és 
-asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló 

9024 
Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék 
vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag 
vizsgálatához) 

9025 
Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, 
barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással 
kombinálva is 

9026 

Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó 
jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék 
(pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 
9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével 

9027 

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, 
refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, 
nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz 
és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére 
szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom 
(metszetkészítő) 

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

9029 
Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és 
hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014|vagy 9015|vtsz. alá 
tartozó készülék kivételével; stroboszkóp 

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 

9033 
A 90.|árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés (ebben az 
árucsoportban máshol nem említett) alkatrésze és tartozéka 

XX Áruosztály - Különféle áruk 

Árucsoport 94 - BÚTOR; ÁGYFELSZERELÉS, MATRACOK, ÁGYBETÉTEK, PÁRNÁK ÉS HASONLÓ 
PÁRNÁZOTT LAKBERENDEZÉSI CIKKEK; MÁSUTT NEM EMLÍTETT LÁMPÁK ÉS 
VILÁGÍTÓFELSZERELÉSEK; MEGVILÁGÍTOTT JELZÉSEK, REKLÁMFELIRATOK, NÉVTÁBLÁK ÉS 
HASONLÓK; ELŐRE GYÁRTOTT ÉPÜLETEK 

VTSZ kód Meghatározás 

9402 
Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, 
kórházi ágy mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és 
hasonló szék, döntő- és emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze 
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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 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 áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási 

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

5.  
A támogatást igénylő a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősül. 

6.  

A támogatást igénylő vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább egy 
lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 

7.  

A támogatást igénylőnek vagy amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása éves 
átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

8.  

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. 

9.  
A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, 

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy egyéni cég. 

10.  

A támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő döntése szerint az 50%-nál nagyobb 
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 

kapcsolt vállalkozás  összegzett saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív. 

11.  

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. 

12.  

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 4.4.2.3.11. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból. 

13.  

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 kapcsolt vállalkozás 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. 
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14.  
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. 

15.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vagy amelynek a 

651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt 

vállalkozása a GINOP-1.2.2-16 és a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások, illetve 

jelen felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési 

igénylését nem nyújtotta be. 

16.  A támogatást igénylő nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

17.  
Nem nyújtható támogatás azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, 

mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

18.  

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás, vagy amelynek a 
651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 

vállalkozása jelen Felhívás keretében 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. 

19.  
A projekt megvalósítási helyszíne alkalmas, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá válik 

a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére. 

20.  
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. 

21.  
Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére, amennyiben a projektet a támogatási 

kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdte. 

22.  

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. 

23.  

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. 

24.  
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 
kapcsolódó eszközök egységára egyenként minimum nettó 200.000 Ft, a beszerezni kívánt új 

hardverek egységára egyenként minimum nettó 30.000 Ft. 

25.  A jogi státusz igazolásáról szóló dokumentum csatolásra került. 

26.  
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. 

27.  
Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 

dokumentum csatolásra került. 

28.  
Minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadók által 

kiállított árajánlat csatolásra került (kivéve a gyártási licenc, know-how esetében ahol a 
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költségtétel alátámasztására 1 db árajánlat csatolása elegendő). 

29.  
A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által 

hitelesített aláírásminta csatolásra került. 

30.  A tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata csatolásra került. 

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

32.  
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. 

33.  
Nyilatkozat építési engedély köteles beruházásról vagy az építési engedély mentességről  és a 

kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan csatolásra került. 

34.  Építési tervdokumentáció csatolásra került. 

35.  
A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak 

kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi 
nyilvántartás csatolásra került. 

36.  
A Felhívás 4.4.2.3.11. c) ponthoz kapcsolódóan az AK tagságot igazoló dokumentum csatolásra 

került. 

37.  

A Felhívás 4.4.2.3.11. 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. 

38.  
A Felhívás 4.4.2.3.11.f) pontjában szereplő kritérium igazolásához csatolásra került a tulajdoni 

viszonyokat igazoló dokumentum. 

39.  
A Felhívás 4.4.2.3. 18) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez a környezet és 

minőségirányítási rendszerről szóló tanúsítvány csatolásra került.  

40.  
A Felhívás 4.4.2.3. 19) pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez a Rendszer használatával 

kapcsolatos érvényes szerződés csatolásra került. 

41.  

A Felhívás 4.4.2.3. 9) pontjához kapcsolódóan amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 

eljárás, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszáz millió forintot 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások” fejezete alapján közbeszerzési eljárást 

indított, a jogszabályi megfelelőségről szóló, a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított 
minőségellenőrzési tanúsítvány megfelelően csatolásra került. 

  



69 
 

A Felhívás 5. számú szakmai melléklete 
 
Település lista  

A szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései és a szabad vállalkozási zónává kijelölt települések 

(27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján): 

 

Abádszalók 

Abaújalpár 

Abaújkér 

Abaújlak 

Abaújszántó 

Abaújszolnok 

Abaújvár 

Abod 

Adorjánháza 

Adorjás 

Ág 

Aggtelek 

Ajak 

Alap 

Alattyán 

Aldebrő 

Almamellék 

Almáskamarás 

Almáskeresztúr 

Álmosd 

Alsóberecki 

Alsódobsza 

Alsógagy 

Alsómocsolád 

Alsóregmec 

Alsószentiván 

Alsószuha 

Alsótold 

Alsóújlak 

Alsóvadász 

Alsózsolca 

Anarcs 

Andocs 

Andrásfa 

Apácatorna 

Apagy 

Apostag 

Aranyosapáti 

Arka 

Arló 

Ároktő 

Ártánd 

Ásotthalom 

Aszaló 

Átány 

Babócsa 

Bábonymegyer 

Bácsalmás 

Bácsbokod 

Bácsborsód 

Bácsszőlős 

Bagamér 

Bakháza 

Bakóca 

Bakonszeg 

Baks 

Baksa 

Baktakék 

Baktalórántháza 

Balajt 

Balástya 

Balaton 

Balkány 

Balmazújváros 

Balsa 

Bánfa 

Bánréve 

Barabás 

Báránd 

Baranyahídvég 

Baranyajenő 

Baranyaszentgyörgy 

Barcs 

Bárdudvarnok 

Bárna 

Basal 

Baskó 

Bátonyterenye 

Bátor 

Bátorliget 

Battonya 

Becskeháza 

Bedegkér 

Bedő 

Bekecs 

Békés 

Bekölce 

Bélapátfalva 

Bélavár 

Belecska 

Beleg 

Bélmegyer 

Benk 

Bér 

Bérbaltavár 

Beregdaróc 

Beregsurány 

Berekböszörmény 

Berekfürdő 

Beret 

Berettyóújfalu 

Berkesz 

Berzence 

Besence 

Besenyőd 

Besenyőtelek 

Beszterec 

Bihardancsháza 

Biharkeresztes 

Biharnagybajom 

Bihartorda 

Biharugra 

Bikal 

Biri 

Boconád 

Bocskaikert 

Bodolyabér 

Bodony 

Bodroghalom 

Bodrogkeresztúr 

Bodrogkisfalud 

Bodrogolaszi 

Bódvalenke 

Bódvarákó 

Bódvaszilas 

Bogádmindszent 

Bogdása 

Bojt 

Bokor 

Boldogasszonyfa 

Boldogkőújfalu 

Boldogkőváralja 

Boldva 

Bolhás 

Bolhó 

Bonnya 

Bordány 

Borota 
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Borsodbóta 

Borsodnádasd 

Borsodszentgyörgy 

Borsodszirák 

Borszörcsök 

Botpalád 

Botykapeterd 

Bózsva 

Bököny 

Bucsa 

Buj 

Buják 

Buzsák 

Bükkmogyorósd 

Bükkszék 

Bükkszenterzsébet 

Bükkszentmárton 

Bürüs 

Büttös 

Cece 

Cégénydányád 

Cered 

Cibakháza 

Cigánd 

Cún 

Csaholc 

Csányoszró 

Csárdaszállás 

Csaroda 

Császló 

Csebény 

Csécse 

Csegöld 

Csehi 

Csehimindszent 

Csengele 

Csenger 

Csengersima 

Csengerújfalu 

Csenyéte 

Csépa 

Cserhátszentiván 

Cserkeszőlő 

Csernely 

Csertő 

Csikéria 

Csipkerek 

Csobád 

Csobaj 

Csokonyavisonta 

Csokvaomány 

Csólyospálos 

Csögle 

Csökmő 

Csököly 

Csurgó 

Csurgónagymarton 

Dabrony 

Damak 

Dámóc 

Darány 

Darnó 

Darvas 

Debréte 

Dég 

Demecser 

Dencsháza 

Derecske 

Detek 

Dévaványa 

Devecser 

Diósberény 

Doba 

Doboz 

Domaháza 

Dombegyház 

Dombiratos 

Dombrád 

Dormánd 

Dorogháza 

Döge 

Dövény 

Drávacsehi 

Drávacsepely 

Drávafok 

Drávagárdony 

Drávaiványi 

Drávakeresztúr 

Drávapalkonya 

Drávapiski 

Drávasztára 

Drávatamási 

Dubicsány 

Dunaegyháza 

Dunavecse 

Dúzs 

Ecseg 

Ecsegfalva 

Edelény 

Egeralja 

Egerbocs 

Egercsehi 

Egerfarmos 

Égerszög 

Egervölgy 

Egyek 

Egyházasdengeleg 

Egyházasgerge 

Egyházaskozár 

Encs 

Encsencs 

Endrefalva 

Endrőc 

Enying 

Eperjeske 

Erdőbénye 

Erdőhorváti 

Erdőkövesd 

Erdőkürt 

Erdőtarcsa 

Erdőtelek 

Erk 

Érpatak 

Értény 

Esztár 

Etes 

Fábiánháza 

Fáj 

Fancsal 

Farkaslyuk 

Fedémes 

Fegyvernek 

Fehérgyarmat 

Felsőberecki 

Felsődobsza 

Felsőegerszeg 

Felsőgagy 

Felsőkelecsény 

Felsőnyárád 

Felsőnyék 

Felsőregmec 

Felsőszentmárton 

Felsőtold 

Felsővadász 

Felsőzsolca 

Fényeslitke 

Fiad 

Filkeháza 

Fony 

Forráskút 

Forró 

Földes 

Fulókércs 

Furta 

Fülesd 

Fülöp 
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Fülpösdaróc 

Fürged 

Füzér 

Füzérkajata 

Füzérkomlós 

Füzérradvány 

Füzesabony 

Füzesgyarmat 

Gáborján 

Gacsály 

Gadna 

Gagyapáti 

Gagybátor 

Gagyvendégi 

Galvács 

Garáb 

Garadna 

Garbolc 

Gávavencsellő 

Géberjén 

Gégény 

Gelej 

Gelénes 

Gemzse 

Gerényes 

Gersekarát 

Geszt 

Geszteréd 

Gibárt 

Gige 

Gilvánfa 

Golop 

Gödre 

Gömörszőlős 

Gönc 

Göncruszka 

Görgeteg 

Gulács 

Gyékényes 

Gyöngyösmellék 

Gyönk 

Györgytarló 

Győröcske 

Győrtelek 

Győrvár 

Gyugy 

Gyulaháza 

Gyügye 

Gyüre 

Hács 

Hajdúbagos 

Hajdúhadház 

Hajdúsámson 

Halmaj 

Hangács 

Hangony 

Hantos 

Háromfa 

Háromhuta 

Hedrehely 

Hegyhátmaróc 

Hegyhátszentpéter 

Hegymeg 

Hegyszentmárton 

Héhalom 

Hejce 

Hejőpapi 

Hencida 

Hencse 

Hercegkút 

Heresznye 

Hermánszeg 

Hernádbűd 

Hernádcéce 

Hernádkércs 

Hernádpetri 

Hernádszentandrás 

Hernádszurdok 

Hernádvécse 

Hét 

Hetefejércse 

Heves 

Hevesaranyos 

Hevesvezekény 

Hidasnémeti 

Hidvégardó 

Hirics 

Hobol 

Hodász 

Hollóháza 

Hollókő 

Homokszentgyörgy 

Homrogd 

Hortobágy 

Horváthertelend 

Hosszúhetény 

Hosszúpályi 

Hőgyész 

Ibafa 

Ibrány 

Igar 

Igrici 

Iharos 

Iharosberény 

Ilk 

Imola 

Ináncs 

Inke 

Ipolytarnóc 

Iregszemcse 

Irota 

Istenmezeje 

Istvándi 

Iszkáz 

Ivád 

Jákfalva 

Jákó 

Jánd 

Jánkmajtis 

Jánoshalma 

Jánoshida 

Járdánháza 

Jármi 

Jászalsószentgyörgy 

Jászapáti 

Jászdózsa 

Jászivány 

Jászkisér 

Jászladány 

Jászszentandrás 

Jászszentlászló 

Jéke 

Jobbágyi 

Jósvafő 

Kaba 

Kadarkút 

Kákics 

Kál 

Kalaznó 

Kálló 

Kállósemjén 

Kálmáncsa 

Kám 

Kamond 

Kamut 

Kánó 

Kántorjánosi 

Kány 

Kánya 

Kápolna 

Kapoly 

Kaposfő 

Kaposmérő 

Kaposújlak 

Kaposszerdahely 

Kára 
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Karakószörcsök 

Karancsalja 

Karancsberény 

Karancskeszi 

Karancslapujtő 

Karancsság 

Kárász 

Karcag 

Karcsa 

Karos 

Kastélyosdombó 

Kaszaper 

Kaszó 

Katádfa 

Katymár 

Kazár 

Kázsmárk 

Kék 

Kékcse 

Kéked 

Kelebia 

Kelemér 

Kéleshalom 

Kemecse 

Kémes 

Kemse 

Kenderes 

Kenézlő 

Kengyel 

Keresztéte 

Kérsemjén 

Kerta 

Kertészsziget 

Keszőhidegkút 

Kétpó 

Kétújfalu 

Kevermes 

Királd 

Kisar 

Kisasszond 

Kisasszonyfa 

Kisbágyon 

Kisbajom 

Kisbárapáti 

Kisbárkány 

Kisberény 

Kisberzseny 

Kisbeszterce 

Kiscsősz 

Kisdobsza 

Kisdombegyház 

Kisfüzes 

Kishajmás 

Kishartyán 

Kishódos 

Kishuta 

Kiskinizs 

Kiskorpád 

Kisköre 

Kiskunmajsa 

Kisláng 

Kisléta 

Kismarja 

Kisnamény 

Kispalád 

Kispirit 

Kisrozvágy 

Kissikátor 

Kistamási 

Kistelek 

Kisújszállás 

Kisvárda 

Kisvarsány 

Kisvaszar 

Kisszállás 

Kisszékely 

Kisszekeres 

Kisszentmárton 

Kisszőlős 

Kocsord 

Kokad 

Kolontár 

Komádi 

Komjáti 

Komló 

Komlódtótfalu 

Komlósd 

Komlóska 

Komoró 

Kompolt 

Konyár 

Koppányszántó 

Korlát 

Kórós 

Kovácsvágás 

Kozárd 

Köblény 

Kőkút 

Kölcse 

Kömlő 

Kömörő 

Kömpöc 

Körösladány 

Körösnagyharsány 

Köröstarcsa 

Körösújfalu 

Körösszakál 

Körösszegapáti 

Kötegyán 

Krasznokvajda 

Kunadacs 

Kunágota 

Kunbaja 

Kuncsorba 

Kunfehértó 

Kunhegyes 

Kunmadaras 

Kunpeszér 

Kunszentmárton 

Kunszentmiklós 

Kupa 

Kutas 

Kutasó 

Lábod 

Lácacséke 

Lad 

Ládbesenyő 

Lajoskomárom 

Lak 

Lakócsa 

Laskod 

Legyesbénye 

Léh 

Lénárddaróc 

Lengyeltóti 

Lepsény 

Létavértes 

Levelek 

Liget 

Litka 

Litke 

Lónya 

Lövőpetri 

Lucfalva 

Ludányhalászi 

Lulla 

Lúzsok 

Mád 

Madaras 

Mágocs 

Magosliget 

Magy 

Magyarbánhegyes 

Magyardombegyház 

Magyaregregy 

Magyargéc 
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Magyarhertelend 

Magyarhomorog 

Magyarkeszi 

Magyarlukafa 

Magyarmecske 

Magyarszék 

Magyartelek 

Makkoshotyka 

Mánd 

Mándok 

Mánfa 

Máriapócs 

Márkháza 

Markóc 

Marócsa 

Márokpapi 

Martonyi 

Mátészalka 

Mátételke 

Mátraballa 

Mátraderecske 

Mátramindszent 

Mátranovák 

Mátraszele 

Mátraszőlős 

Mátraterenye 

Mátraverebély 

Mátyásdomb 

Mátyus 

Máza 

Mecsekpölöske 

Medgyesbodzás 

Medgyesegyháza 

Megyaszó 

Méhkerék 

Méhtelek 

Mekényes 

Mélykút 

Méra 

Merenye 

Mérk 

Mesterszállás 

Meszes 

Mezőberény 

Mezőcsát 

Meződ 

Mezőgyán 

Mezőhegyes 

Mezőhék 

Mezőkomárom 

Mezőkovácsháza 

Mezőladány 

Mezőpeterd 

Mezősas 

Mezőszemere 

Mezőszentgyörgy 

Mezőszilas 

Mezőtárkány 

Mezőtúr 

Mezőzombor 

Mihálygerge 

Mike 

Mikepércs 

Miklósi 

Mikófalva 

Mikóháza 

Mikosszéplak 

Milota 

Mindszentgodisa 

Miszla 

Mogyoróska 

Molvány 

Monaj 

Monok 

Mónosbél 

Monostorpályi 

Mórahalom 

Móricgát 

Mozsgó 

Mucsi 

Murony 

Nábrád 

Nádudvar 

Nágocs 

Nagyalásony 

Nagyar 

Nagyatád 

Nagybajom 

Nagybánhegyes 

Nagybárkány 

Nagycsány 

Nagydobos 

Nagydobsza 

Nagyecsed 

Nagyhajmás 

Nagyhalász 

Nagyhódos 

Nagyhuta 

Nagyiván 

Nagykálló 

Nagykamarás 

Nagykereki 

Nagykeresztúr 

Nagykinizs 

Nagykónyi 

Nagykorpád 

Nagylóc 

Nagylók 

Nagypeterd 

Nagypirit 

Nagyrábé 

Nagyrév 

Nagyrozvágy 

Nagyszékely 

Nagyszekeres 

Nagyszokoly 

Nagytilaj 

Nagyút 

Nagyvarsány 

Nagyváty 

Nagyvisnyó 

Nekézseny 

Nemesborzova 

Nemeske 

Nemti 

Nógrádmegyer 

Nógrádsipek 

Nógrádszakál 

Noszlop 

Novajidrány 

Nyésta 

Nyírábrány 

Nyíracsád 

Nyíradony 

Nyírbátor 

Nyírbéltek 

Nyírbogát 

Nyírbogdány 

Nyírcsaholy 

Nyírcsászári 

Nyírderzs 

Nyírgelse 

Nyírgyulaj 

Nyíri 

Nyíribrony 

Nyírjákó 

Nyírkarász 

Nyírkáta 

Nyírkércs 

Nyírlövő 

Nyírlugos 

Nyírmada 

Nyírmártonfalva 

Nyírmeggyes 

Nyírmihálydi 

Nyírparasznya 
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Nyírpilis 

Nyírtass 

Nyírtét 

Nyírvasvári 

Nyomár 

Nyugotszenterzsébet 

Ófehértó 

Okány 

Okorág 

Olaszfa 

Olaszliszka 

Olcsva 

Olcsvaapáti 

Ópályi 

Ópusztaszer 

Oroszi 

Oroszló 

Oszkó 

Ózd 

Ózdfalu 

Ozora 

Öcsöd 

Ököritófülpös 

Ömböly 

Őr 

Öreglak 

Örményes 

Őrtilos 

Öttömös 

Ötvöskónyi 

Pácin 

Pácsony 

Palé 

Pálháza 

Pálmajor 

Palotás 

Pamlény 

Pamuk 

Pányok 

Panyola 

Pap 

Papos 

Páprád 

Parád 

Parádsasvár 

Pári 

Paszab 

Pásztó 

Patapoklosi 

Patca 

Patosfa 

Pátroha 

Pátyod 

Pély 

Penészlek 

Penyige 

Pere 

Perecse 

Perkupa 

Péterhida 

Pétervására 

Petneháza 

Petőmihályfa 

Pettend 

Piliny 

Pincehely 

Piricse 

Piskó 

Pocsaj 

Pócspetri 

Pogányszentpéter 

Porcsalma 

Poroszló 

Porrog 

Porrogszentkirály 

Porrogszentpál 

Potony 

Prügy 

Pusztadobos 

Pusztafalu 

Pusztamérges 

Pusztamiske 

Pusztaottlaka 

Pusztaradvány 

Pusztaszer 

Putnok 

Püspökladány 

Püspökmolnári 

Rábahídvég 

Ragály 

Rakaca 

Rakacaszend 

Rakamaz 

Rákóczibánya 

Ramocsaháza 

Rápolt 

Rásonysápberencs 

Rátka 

Recsk 

Regéc 

Regöly 

Rém 

Rétközberencs 

Révleányvár 

Ricse 

Rimóc 

Rinyabesenyő 

Rinyakovácsi 

Rinyaszentkirály 

Rinyaújlak 

Rinyaújnép 

Rohod 

Rózsafa 

Rozsály 

Ruzsa 

Ságújfalu 

Sajómercse 

Sajónémeti 

Sajópüspöki 

Sajóvelezd 

Salgótarján 

Sámod 

Sámsonháza 

Sáp 

Sáránd 

Sárazsadány 

Sárbogárd 

Sáregres 

Sárfimizdó 

Sarkad 

Sarkadkeresztúr 

Sárkeresztúr 

Sárospatak 

Sárrétudvari 

Sárszentágota 

Sarud 

Sásd 

Sáta 

Sátoraljaújhely 

Segesd 

Selyeb 

Sellye 

Semjén 

Serényfalva 

Sérsekszőlős 

Sima 

Simontornya 

Sirok 

Somlójenő 

Somlószőlős 

Somlóvásárhely 

Somlóvecse 

Somogyacsa 

Somogyapáti 

Somogyaracs 

Somogybükkösd 



75 
 

Somogycsicsó 

Somogydöröcske 

Somogyegres 

Somogyhárságy 

Somogyhatvan 

Somogymeggyes 

Somogyszob 

Somogyudvarhely 

Somogyvámos 

Somogyvár 

Somogyviszló 

Somoskőújfalu 

Sonkád 

Sóshartyán 

Sóstófalva 

Sósvertike 

Szabadhídvég 

Szabadszállás 

Szabás 

Szabolcs 

Szabolcsbáka 

Szabolcsveresmart 

Szágy 

Szajla 

Szakácsi 

Szakadát 

Szakály 

Szakoly 

Szalaszend 

Szalatnak 

Szalkszentmárton 

Szalmatercs 

Szalonna 

Szamosangyalos 

Szamosbecs 

Szamoskér 

Szamossályi 

Szamostatárfalva 

Szamosújlak 

Szamosszeg 

Szank 

Szaporca 

Szárász 

Szárazd 

Szarvasgede 

Szászfa 

Szászvár 

Szatmárcseke 

Szécsény 

Szécsényfelfalu 

Szeghalom 

Szegi 

Szegilong 

Székely 

Szelevény 

Szemenye 

Szemere 

Szendrő 

Szendrőlád 

Szenna 

Szenta 

Szentborbás 

Szentdénes 

Szentdomonkos 

Szentegát 

Szentistvánbaksa 

Szentlászló 

Szentpéterszeg 

Szerencs 

Szerep 

Szigetvár 

Szihalom 

Szikszó 

Szilaspogony 

Szilvásvárad 

Szilvásszentmárton 

Szin 

Szinpetri 

Szirák 

Szorgalmatos 

Szorosad 

Szögliget 

Szőlősardó 

Szőlősgyörök 

Szörény 

Szúcs 

Szuha 

Szuhafő 

Szuhogy 

Szulimán 

Szulok 

Szurdokpüspöki 

Tab 

Tákos 

Taktabáj 

Taktaharkány 

Taktakenéz 

Taktaszada 

Tállya 

Tamási 

Tar 

Tarany 

Tarcal 

Tarhos 

Tarnabod 

Tarnalelesz 

Tarnaméra 

Tarnaörs 

Tarnaszentmiklós 

Tarnazsadány 

Tarpa 

Tarrós 

Tass 

Tataháza 

Téglás 

Tékes 

Teklafalu 

Telekes 

Telkibánya 

Tengeri 

Tengőd 

Tenk 

Tépe 

Terem 

Teresztenye 

Terpes 

Tésenfa 

Téseny 

Tetétlen 

Tiborszállás 

Timár 

Tiszaadony 

Tiszabábolna 

Tiszabecs 

Tiszabercel 

Tiszabezdéd 

Tiszabő 

Tiszabura 

Tiszacsécse 

Tiszacsege 

Tiszacsermely 

Tiszadada 

Tiszaderzs 

Tiszadob 

Tiszadorogma 

Tiszaeszlár 

Tiszaföldvár 

Tiszafüred 

Tiszagyenda 

Tiszaigar 

Tiszainoka 

Tiszakanyár 

Tiszakarád 

Tiszakerecseny 

Tiszakeszi 

Tiszakóród 
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Tiszakürt 

Tiszaladány 

Tiszalök 

Tiszalúc 

Tiszamogyorós 

Tiszanagyfalu 

Tiszanána 

Tiszaörs 

Tiszapüspöki 

Tiszarád 

Tiszaroff 

Tiszasas 

Tiszaszalka 

Tiszaszentimre 

Tiszaszentmárton 

Tiszaszőlős 

Tiszatardos 

Tiszatarján 

Tiszatelek 

Tiszatenyő 

Tiszavalk 

Tiszavasvári 

Tiszavid 

Tisztaberek 

Tivadar 

Tófalu 

Tófű 

Tokaj 

Tolcsva 

Told 

Tolnanémedi 

Tomajmonostora 

Tomor 

Tompa 

Tormás 

Tornabarakony 

Tornakápolna 

Tornanádaska 

Tornaszentandrás 

Tornaszentjakab 

Tornyosnémeti 

Tornyospálca 

Torvaj 

Tótszentgyörgy 

Tótújfalu 

Törökkoppány 

Törökszentmiklós 

Trizs 

Tunyogmatolcs 

Túristvándi 

Túrkeve 

Túrricse 

Tuzsér 

Tüskevár 

Tyukod 

Udvari 

Újcsanálos 

Újdombrád 

Újiráz 

Újireg 

Újkenéz 

Újléta 

Újlőrincfalva 

Újszalonta 

Uppony 

Ura 

Uszka 

Üllés 

Vágáshuta 

Vaja 

Vajdácska 

Vajszló 

Vajta 

Vállaj 

Vámosatya 

Vámosoroszi 

Vámospércs 

Vámosújfalu 

Váncsod 

Vanyarc 

Várad 

Váraszó 

Varbóc 

Varga 

Varsád 

Varsány 

Vásárosbéc 

Vásárosdombó 

Vásárosnamény 

Vasmegyer 

Vasvár 

Vázsnok 

Végegyháza 

Vejti 

Vékény 

Vekerd 

Vésztő 

Vid 

Vilmány 

Vilyvitány 

Visnye 

Viss 

Viszló 

Vízvár 

Vizslás 

Vizsoly 

Zabar 

Zádor 

Zádorfalva 

Záhony 

Zajta 

Zákány 

Zákányfalu 

Zákányszék 

Zala 

Zaláta 

Zalkod 

Zaránk 

Zemplénagárd 

Zics 

Ziliz 

Zubogy 

Zsadány 

Zsáka 

Zsarolyán 

Zselickisfalud 

Zsujta 

Zsurk 
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A Felhívás 6. számú szakmai melléklete 
 

A szabad vállalkozási zónának nem minősülő települések listája:   

 

Aba 

Abaliget 

Abasár 

Abda 

Ábrahámhegy 

Ács 

Acsád 

Acsalag 

Ácsteszér 

Adács 

Ádánd 

Adásztevel 

Adony 

Ágasegyháza 

Ágfalva 

Agyagosszergény 

Ajka 

Aka 

Akasztó 

Alacska 

Alcsútdoboz 

Algyő 

Alibánfa 

Almásfüzitő 

Almásháza 

Alsóbogát 

Alsónána 

Alsónemesapáti 

Alsónyék 

Alsóörs 

Alsópáhok 

Alsópetény 

Alsórajk 

Alsószenterzsébet 

Alsószentmárton 

Alsószölnök 

Alsótelekes 

Ambrózfalva 

Andornaktálya 

Annavölgy 

Aparhant 

Apátfalva 

Apátistvánfalva 

Apátvarasd 

Apc 

Aranyosgadány 

Arnót 

Árpádhalom 

Árpás 

Ásványráró 

Ászár 

Aszófő 

Áta 

Atkár 

Attala 

Babarc 

Babarcszőlős 

Bábolna 

Babosdöbréte 

Babót 

Bácsszentgyörgy 

Badacsonytomaj 

Badacsonytördemic 

Baglad 

Bagod 

Bágyogszovát 

Baj 

Baja 

Bajánsenye 

Bajna 

Bajót 

Bak 

Bakonya 

Bakonybánk 

Bakonybél 

Bakonycsernye 

Bakonygyirót 

Bakonyjákó 

Bakonykoppány 

Bakonykúti 

Bakonynána 

Bakonyoszlop 

Bakonypéterd 

Bakonypölöske 

Bakonyság 

Bakonysárkány 

Bakonyszentiván 

Bakonyszentkirály 

Bakonyszentlászló 

Bakonyszombathely 

Bakonyszücs 

Bakonytamási 

Baktüttös 

Balassagyarmat 

Balatonakali 

Balatonakarattya 

Balatonalmádi 

Balatonberény 

Balatonboglár 

Balatoncsicsó 

Balatonederics 

Balatonendréd 

Balatonfenyves 

Balatonfőkajár 

Balatonföldvár 

Balatonfüred 

Balatonfűzfő 

Balatongyörök 

Balatonhenye 

Balatonkenese 

Balatonkeresztúr 

Balatonlelle 

Balatonmagyaród 

Balatonmáriafürdő 

Balatonőszöd 

Balatonrendes 

Balatonszabadi 

Balatonszárszó 

Balatonszemes 

Balatonszentgyörgy 

Balatonszepezd 

Balatonszőlős 

Balatonudvari 

Balatonújlak 

Balatonvilágos 

Balinka 

Ballószög 

Balogunyom 

Balotaszállás 

Bálványos 

Bana 

Bánd 

Bánhorváti 

Bánk 

Bánokszentgyörgy 
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Bár 

Baracs 

Baracska 

Barbacs 

Barlahida 

Barnag 

Bársonyos 

Báta 

Bátaapáti 

Bátaszék 

Baté 

Bátmonostor 

Bátya 

Batyk 

Bázakerettye 

Bazsi 

Béb 

Becsehely 

Becske 

Becsvölgye 

Bejcgyertyános 

Békás 

Békéscsaba 

Békéssámson 

Békésszentandrás 

Beled 

Belezna 

Beloiannisz 

Belsősárd 

Belvárdgyula 

Bercel 

Beremend 

Berente 

Berhida 

Berkenye 

Berkesd 

Berzék 

Besenyszög 

Besnyő 

Bezedek 

Bezenye 

Bezeréd 

Bezi 

Bicsérd 

Bicske 

Bikács 

Birján 

Bisse 

Boba 

Bocfölde 

Bócsa 

Bocska 

Boda 

Bodajk 

Bodmér 

Bodonhely 

Bodorfa 

Bodrog 

Bogács 

Bogád 

Bogyiszló 

Bogyoszló 

Bókaháza 

Bokod 

Boldog 

Bóly 

Boncodfölde 

Bonyhád 

Bonyhádvarasd 

Borgáta 

Borjád 

Borsfa 

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Borsosberény 

Borzavár 

Bosta 

Bozzai 

Bozsok 

Bő 

Bőcs 

Böde 

Bödeháza 

Bögöt 

Bögöte 

Böhönye 

Bölcske 

Bőny 

Börcs 

Börzönce 

Bősárkány 

Bőszénfa 

Bucsu 

Búcsúszentlászló 

Bucsuta 

Bugac 

Bugacpusztaháza 

Bük 

Bükkábrány 

Bükkaranyos 

Bükkösd 

Bükkszentkereszt 

Bükkzsérc 

Büssü 

Cák 

Cakóháza 

Celldömölk 

Chernelházadamonya 

Cikó 

Cirák 

Csabacsűd 

Csabaszabadi 

Csabdi 

Csabrendek 

Csáfordjánosfa 

Csajág 

Csákány 

Csákánydoroszló 

Csákberény 

Csákvár 

Csanádalberti 

Csanádapáca 

Csanádpalota 

Csánig 

Csány 

Csanytelek 

Csapi 

Csapod 

Csarnóta 

Császár 

Császártöltés 

Csátalja 

Csatár 

Csataszög 

Csatka 

Csávoly 

Csehbánya 

Csém 

Csempeszkopács 

Csengőd 

Csénye 

Csép 

Csepreg 

Csér 

Cserdi 

Cserénfa 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Cserháthaláp 

Cserhátsurány 
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Cserkút 

Cserszegtomaj 

Csertalakos 

Csesznek 

Csesztreg 

Csesztve 

Csetény 

Csibrák 

Csikóstőttős 

Csikvánd 

Csincse 

Csitár 

Csókakő 

Csolnok 

Csoma 

Csombárd 

Csongrád 

Csonkahegyhát 

Csonkamindszent 

Csopak 

Csór 

Csorna 

Csorvás 

Csót 

Csöde 

Csömend 

Csömödér 

Csönge 

Csörnyeföld 

Csörötnek 

Csősz 

Dabronc 

Dad 

Dág 

Dáka 

Dalmand 

Daraboshegy 

Darnózseli 

Daruszentmiklós 

Dávod 

Debercsény 

Debrecen 

Decs 

Dédestapolcsány 

Dejtár 

Demjén 

Dénesfa 

Derekegyház 

Deszk 

Detk 

Dinnyeberki 

Diósjenő 

Dióskál 

Diósviszló 

Dobri 

Dobronhegy 

Dóc 

Domaszék 

Dombóvár 

Domoszló 

Dorog 

Dozmat 

Döbörhegy 

Döbröce 

Döbrököz 

Döbrönte 

Dömös 

Dör 

Dörgicse 

Döröske 

Dötk 

Drágszél 

Drávaszabolcs 

Drávaszerdahely 

Drégelypalánk 

Dudar 

Duka 

Dunaalmás 

Dunafalva 

Dunaföldvár 

Dunakiliti 

Dunapataj 

Dunaremete 

Dunaszeg 

Dunaszekcső 

Dunaszentbenedek 

Dunaszentgyörgy 

Dunaszentmiklós 

Dunaszentpál 

Dunasziget 

Dunatetétlen 

Dunaújváros 

Dusnok 

Ebergőc 

Ebes 

Écs 

Ecséd 

Ecseny 

Edde 

Edve 

Eger 

Egerág 

Egeraracsa 

Egerbakta 

Egerlövő 

Egerszalók 

Egerszólát 

Egervár 

Egyed 

Egyházasfalu 

Egyházasharaszti 

Egyházashetye 

Egyházashollós 

Egyházaskesző 

Egyházasrádóc 

Elek 

Ellend 

Előszállás 

Emőd 

Enese 

Eperjes 

Eplény 

Epöl 

Ercsi 

Erdősmárok 

Erdősmecske 

Érsekcsanád 

Érsekhalma 

Érsekvadkert 

Erzsébet 

Eszteregnye 

Esztergályhorváti 

Esztergom 

Ete 

Etyek 

Fábiánsebestyén 

Fácánkert 

Fadd 

Fajsz 

Farád 

Farkasgyepű 

Fazekasboda 

Fehértó 

Fehérvárcsurgó 

Feked 

Feketeerdő 

Felcsút 

Feldebrő 

Felgyő 

Felpéc 
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Felsőcsatár 

Felsőjánosfa 

Felsőlajos 

Felsőmarác 

Felsőmocsolád 

Felsőnána 

Felsőörs 

Felsőpáhok 

Felsőpetény 

Felsőrajk 

Felsőszenterzsébet 

Felsőszentiván 

Felsőszölnök 

Felsőtárkány 

Felsőtelekes 

Fenyőfő 

Ferencszállás 

Fertőboz 

Fertőd 

Fertőendréd 

Fertőhomok 

Fertőrákos 

Fertőszentmiklós 

Fertőszéplak 

Fityeház 

Foktő 

Folyás 

Fonó 

Fonyód 

Földeák 

Főnyed 

Füle 

Fülöpháza 

Fülöpjakab 

Fülöpszállás 

Fűzvölgy 

Gáborjánháza 

Gadács 

Gadány 

Gádoros 

Galambok 

Galgaguta 

Gálosfa 

Gamás 

Ganna 

Gánt 

Gara 

Garabonc 

Gárdony 

Garé 

Gasztony 

Gátér 

Gecse 

Géderlak 

Gellénháza 

Gelse 

Gelsesziget 

Gencsapáti 

Gérce 

Gerde 

Gerendás 

Geresdlak 

Gerjen 

Gesztely 

Gétye 

Gic 

Girincs 

Gógánfa 

Gombosszeg 

Gór 

Gordisa 

Gosztola 

Gölle 

Gönyű 

Görbeháza 

Görcsöny 

Görcsönydoboka 

Gősfa 

Grábóc 

Gutorfölde 

Gyalóka 

Gyanógeregye 

Gyarmat 

Gyenesdiás 

Gyepükaján 

Gyermely 

Gyód 

Gyomaendrőd 

Gyóró 

Gyömöre 

Gyöngyfa 

Gyöngyös 

Gyöngyösfalu 

Gyöngyöshalász 

Gyöngyösoroszi 

Gyöngyöspata 

Gyöngyössolymos 

Gyöngyöstarján 

Győr 

Győrasszonyfa 

Györe 

Györköny 

Győrladamér 

Győrság 

Győrsövényház 

Győrszemere 

Győrújbarát 

Győrújfalu 

Győrzámoly 

Gyula 

Gyulaj 

Gyulakeszi 

Gyúró 

Gyűrűs 

Hagyárosbörönd 

Hahót 

Hajdúböszörmény 

Hajdúdorog 

Hajdúnánás 

Hajdúszoboszló 

Hajdúszovát 

Hajmás 

Hajmáskér 

Hajós 

Halastó 

Halászi 

Halimba 

Halmajugra 

Halogy 

Harasztifalu 

Harc 

Harka 

Harkakötöny 

Harkány 

Harsány 

Hárskút 

Harta 

Hásságy 

Hatvan 

Hédervár 

Hegyesd 

Hegyeshalom 

Hegyfalu 

Hegyháthodász 

Hegyhátsál 

Hegyhátszentjakab 

Hegyhátszentmárton 

Hegykő 

Hegymagas 

Hejőbába 
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Hejőkeresztúr 

Hejőkürt 

Hejőszalonta 

Helesfa 

Helvécia 

Hercegszántó 

Heréd 

Héreg 

Herencsény 

Herend 

Hernádkak 

Hernádnémeti 

Hernyék 

Hetes 

Hetvehely 

Hetyefő 

Hévíz 

Hidas 

Hidegkút 

Hidegség 

Himesháza 

Himod 

Hódmezővásárhely 

Hollád 

Homokbödöge 

Homokkomárom 

Homokmégy 

Homorúd 

Hont 

Horpács 

Hort 

Horvátlövő 

Horvátzsidány 

Hosszúpereszteg 

Hosszúvíz 

Hosszúvölgy 

Hosztót 

Hottó 

Hövej 

Hugyag 

Hunya 

Hunyadfalva 

Husztót 

Iborfia 

Igal 

Ikervár 

Iklanberény 

Iklódbördőce 

Ikrény 

Iliny 

Illocska 

Imrehegy 

Ipacsfa 

Ipolyszög 

Ipolyvece 

Ispánk 

Iszkaszentgyörgy 

Isztimér 

Iván 

Ivánbattyán 

Ivánc 

Iváncsa 

Ivándárda 

Izmény 

Izsák 

Izsófalva 

Jágónak 

Ják 

Jakabszállás 

Jákfa 

Jánosháza 

Jánossomorja 

Jásd 

Jászágó 

Jászárokszállás 

Jászberény 

Jászboldogháza 

Jászfelsőszentgyörgy 

Jászfényszaru 

Jászjákóhalma 

Jásztelek 

Jenő 

Jobaháza 

Juta 

Kacorlak 

Kács 

Kacsóta 

Kajárpéc 

Kajászó 

Kajdacs 

Kakasd 

Káld 

Kallósd 

Kálmánháza 

Kálócfa 

Kalocsa 

Káloz 

Kányavár 

Kapolcs 

Kápolnásnyék 

Kaposgyarmat 

Kaposhomok 

Kaposkeresztúr 

Kapospula 

Kaposvár 

Kaposszekcső 

Káptalanfa 

Káptalantóti 

Kapuvár 

Karácsond 

Karád 

Karakó 

Kardos 

Kardoskút 

Karmacs 

Károlyháza 

Kásád 

Kaskantyú 

Katafa 

Kátoly 

Kávás 

Kazincbarcika 

Kazsok 

Kecel 

Kecskéd 

Kecskemét 

Kehidakustány 

Kékesd 

Kékkút 

Keléd 

Kelevíz 

Kemendollár 

Kemeneshőgyész 

Kemeneskápolna 

Kemenesmagasi 

Kemenesmihályfa 

Kemenespálfa 

Kemenessömjén 

Kemenesszentmárton 

Kemenesszentpéter 

Keménfa 

Kemestaródfa 

Kenéz 

Kenyeri 

Kercaszomor 

Kercseliget 

Kerecsend 

Kerecseny 

Kerekegyháza 

Kerekharaszt 



82 
 

Kereki 

Kerékteleki 

Kerkabarabás 

Kerkafalva 

Kerkakutas 

Kerkáskápolna 

Kerkaszentkirály 

Kerkateskánd 

Keszeg 

Kesznyéten 

Keszthely 

Kesztölc 

Keszü 

Kétbodony 

Kétegyháza 

Kéthely 

Kétsoprony 

Kétvölgy 

Kéty 

Kilimán 

Kimle 

Kincsesbánya 

Királyegyháza 

Királyhegyes 

Királyszentistván 

Kisapáti 

Kisapostag 

Kisbabot 

Kisbajcs 

Kisbér 

Kisbodak 

Kisbucsa 

Kisbudmér 

Kiscsécs 

Kiscsehi 

Kisdér 

Kisdorog 

Kisecset 

Kisfalud 

Kisgörbő 

Kisgyalán 

Kisgyőr 

Kisharsány 

Kisherend 

Kisigmánd 

Kisjakabfalva 

Kiskassa 

Kiskőrös 

Kiskunfélegyháza 

Kiskunhalas 

Kiskutas 

Kislippó 

Kislőd 

Kismányok 

Kisnána 

Kisnyárád 

Kispáli 

Kisrákos 

Kisrécse 

Kissomlyó 

Kistapolca 

Kistokaj 

Kistolmács 

Kistormás 

Kistótfalu 

Kisunyom 

Kisvásárhely 

Kisvejke 

Kiszombor 

Kiszsidány 

Kissziget 

Klárafalva 

Kocs 

Kocsola 

Komárom 

Kondó 

Kondorfa 

Kondoros 

Kóny 

Kópháza 

Koroncó 

Kótaj 

Kovácshida 

Kovácsszénája 

Kozármisleny 

Kozmadombja 

Köcsk 

Kökény 

Kölesd 

Kölked 

Kömlőd 

Körmend 

Környe 

Köröm 

Kőröshegy 

Kőszárhegy 

Kőszeg 

Kőszegdoroszló 

Kőszegpaty 

Kőszegszerdahely 

Kötcse 

Kőtelek 

Kővágóörs 

Kővágószőlős 

Kővágótöttös 

Kövegy 

Köveskál 

Kulcs 

Kunbaracs 

Kunszállás 

Kunsziget 

Kup 

Kurd 

Kurityán 

Kustánszeg 

Kübekháza 

Külsősárd 

Külsővat 

Küngös 

Lábatlan 

Ladánybene 

Lajosmizse 

Lakhegy 

Lakitelek 

Lánycsók 

Lápafő 

Lapáncsa 

Lasztonya 

Látrány 

Lázi 

Leányvár 

Lébény 

Legénd 

Lendvadedes 

Lendvajakabfa 

Lengyel 

Lenti 

Lesencefalu 

Lesenceistvánd 

Lesencetomaj 

Letenye 

Levél 

Libickozma 

Lickóvadamos 

Ligetfalva 

Lipót 

Lippó 

Liptód 

Lispeszentadorján 

Liszó 
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Litér 

Lócs 

Lókút 

Lothárd 

Lovas 

Lovasberény 

Lovászhetény 

Lovászi 

Lovászpatona 

Lőkösháza 

Lőrinci 

Lövő 

Ludas 

Lukácsháza 

Madocsa 

Maglóca 

Magyaralmás 

Magyaratád 

Magyarbóly 

Magyarcsanád 

Magyaregres 

Magyarföld 

Magyargencs 

Magyarkeresztúr 

Magyarlak 

Magyarnádalja 

Magyarnándor 

Magyarpolány 

Magyarsarlós 

Magyarszecsőd 

Magyarszentmiklós 

Magyarszerdahely 

Magyarszombatfa 

Majs 

Maklár 

Makó 

Malomsok 

Mályi 

Mályinka 

Mány 

Maráza 

Marcalgergelyi 

Marcali 

Marcaltő 

Márfa 

Máriahalom 

Máriakálnok 

Máriakéménd 

Markaz 

Márkó 

Markotabödöge 

Maróc 

Márok 

Márokföld 

Maroslele 

Mártély 

Martfű 

Martonfa 

Martonvásár 

Mátraszentimre 

Matty 

Mecseknádasd 

Mecsér 

Medina 

Megyehíd 

Megyer 

Meggyeskovácsi 

Mencshely 

Mérges 

Mernye 

Mersevát 

Mesterháza 

Mesteri 

Meszlen 

Mesztegnyő 

Mezőcsokonya 

Mezőfalva 

Mezőkeresztes 

Mezőkövesd 

Mezőlak 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Mezőörs 

Miháld 

Mihályfa 

Mihályháza 

Mihályi 

Mikekarácsonyfa 

Milejszeg 

Mindszent 

Mindszentkálla 

Misefa 

Miske 

Miskolc 

Mocsa 

Mogyorósbánya 

Moha 

Mohács 

Mohora 

Molnári 

Molnaszecsőd 

Monostorapáti 

Monoszló 

Monyoród 

Mór 

Mórágy 

Mórichida 

Mosdós 

Mosonmagyaróvár 

Mosonszentmiklós 

Mosonszolnok 

Mosonudvar 

Mőcsény 

Mucsfa 

Múcsony 

Muhi 

Murakeresztúr 

Murarátka 

Muraszemenye 

Murga 

Nadap 

Nádasd 

Nádasdladány 

Nagyacsád 

Nagybajcs 

Nagybakónak 

Nagybaracska 

Nagybarca 

Nagyberény 

Nagyberki 

Nagybudmér 

Nagycenk 

Nagycsécs 

Nagycsepely 

Nagycserkesz 

Nagydém 

Nagydorog 

Nagyér 

Nagyesztergár 

Nagyfüged 

Nagygeresd 

Nagygörbő 

Nagygyimót 

Nagyharsány 

Nagyhegyes 

Nagyigmánd 

Nagykanizsa 

Nagykapornak 

Nagykarácsony 

Nagykozár 
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Nagykökényes 

Nagykölked 

Nagykörű 

Nagykutas 

Nagylak 

Nagylengyel 

Nagylózs 

Nagymágocs 

Nagymányok 

Nagymizdó 

Nagynyárád 

Nagyoroszi 

Nagypáli 

Nagypall 

Nagyrada 

Nagyrákos 

Nagyrécse 

Nagyréde 

Nagysáp 

Nagysimonyi 

Nagyszakácsi 

Nagyszénás 

Nagyszentjános 

Nagytálya 

Nagytevel 

Nagytótfalu 

Nagytőke 

Nagyvázsony 

Nagyvejke 

Nagyveleg 

Nagyvenyim 

Nak 

Napkor 

Nárai 

Narda 

Naszály 

Négyes 

Nemesapáti 

Nemesbikk 

Nemesbőd 

Nemesbük 

Nemescsó 

Nemesdéd 

Nemesgörzsöny 

Nemesgulács 

Nemeshany 

Nemeshetés 

Nemeskér 

Nemeskeresztúr 

Nemeskisfalud 

Nemeskocs 

Nemeskolta 

Nemesládony 

Nemesmedves 

Nemesnádudvar 

Nemesnép 

Nemespátró 

Nemesrádó 

Nemesrempehollós 

Nemessándorháza 

Nemesvámos 

Nemesvid 

Nemesvita 

Nemesszalók 

Nemesszentandrás 

Németbánya 

Németfalu 

Németkér 

Neszmély 

Nézsa 

Nick 

Nikla 

Nógrád 

Nógrádkövesd 

Nógrádmarcal 

Nógrádsáp 

Nóráp 

Noszvaj 

Nova 

Novaj 

Nőtincs 

Nyalka 

Nyárád 

Nyárlőrinc 

Nyékládháza 

Nyergesújfalu 

Nyim 

Nyirád 

Nyíregyháza 

Nyírpazony 

Nyírtelek 

Nyírtura 

Nyőgér 

Nyúl 

Óbánya 

Óbarok 

Óbudavár 

Ócsárd 

Ófalu 

Óföldeák 

Óhíd 

Okorvölgy 

Olasz 

Olaszfalu 

Old 

Ólmod 

Oltárc 

Onga 

Ónod 

Orbányosfa 

Orci 

Ordacsehi 

Ordas 

Orfalu 

Orfű 

Orgovány 

Ormándlak 

Ormosbánya 

Orosháza 

Oroszlány 

Orosztony 

Ortaháza 

Osli 

Ostffyasszonyfa 

Ostoros 

Oszlár 

Osztopán 

Ozmánbük 

Öcs 

Őcsény 

Ölbő 

Öregcsertő 

Őrhalom 

Őrimagyarósd 

Őriszentpéter 

Örménykút 

Örvényes 

Ősagárd 

Ősi 

Öskü 

Öttevény 

Pacsa 

Padár 

Páhi 

Páka 

Pakod 

Pákozd 

Paks 

Pálfa 

Pálfiszeg 
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Páli 

Palkonya 

Pálmonostora 

Pálosvörösmart 

Palotabozsok 

Paloznak 

Pankasz 

Pannonhalma 

Pápa 

Pápadereske 

Pápakovácsi 

Pápasalamon 

Pápateszér 

Papkeszi 

Pápoc 

Parasznya 

Pásztori 

Pat 

Patak 

Patalom 

Pátka 

Patvarc 

Pázmánd 

Pázmándfalu 

Pecöl 

Pécs 

Pécsbagota 

Pécsdevecser 

Pécsely 

Pécsudvard 

Pécsvárad 

Pellérd 

Pénzesgyőr 

Pér 

Pereked 

Perenye 

Peresznye 

Pereszteg 

Perkáta 

Peterd 

Pétfürdő 

Pethőhenye 

Petőfibánya 

Petőfiszállás 

Petőháza 

Petrikeresztúr 

Petrivente 

Piliscsév 

Pilismarót 

Pinkamindszent 

Pinnye 

Pirtó 

Pitvaros 

Pócsa 

Pogány 

Pókaszepetk 

Polány 

Polgár 

Polgárdi 

Pornóapáti 

Porpác 

Pórszombat 

Porva 

Pósfa 

Potyond 

Pölöske 

Pölöskefő 

Pörböly 

Pördefölde 

Pötréte 

Pula 

Pusztaapáti 

Pusztaberki 

Pusztacsalád 

Pusztacsó 

Pusztaederics 

Pusztaföldvár 

Pusztahencse 

Pusztakovácsi 

Pusztamagyaród 

Pusztamonostor 

Pusztaszabolcs 

Pusztaszemes 

Pusztaszentlászló 

Pusztavám 

Püski 

Rábacsanak 

Rábacsécsény 

Rábagyarmat 

Rábakecöl 

Rábapatona 

Rábapaty 

Rábapordány 

Rábasebes 

Rábaszentandrás 

Rábaszentmihály 

Rábaszentmiklós 

Rábatamási 

Rábatöttös 

Rábcakapi 

Rácalmás 

Ráckeresztúr 

Rádfalva 

Rádóckölked 

Radostyán 

Rajka 

Rákóczifalva 

Rákócziújfalu 

Ráksi 

Ramocsa 

Raposka 

Rátót 

Ravazd 

Réde 

Rédics 

Regenye 

Répáshuta 

Répcelak 

Répceszemere 

Répceszentgyörgy 

Répcevis 

Resznek 

Rétalap 

Rétság 

Révfülöp 

Rezi 

Rigács 

Rigyác 

Románd 

Romhány 

Romonya 

Rózsaszentmárton 

Röjtökmuzsaj 

Rönök 

Röszke 

Rudabánya 

Rudolftelep 

Rum 

Ságvár 

Sajóbábony 

Sajóecseg 

Sajógalgóc 

Sajóhídvég 

Sajóivánka 

Sajókápolna 

Sajókaza 

Sajókeresztúr 

Sajólád 

Sajólászlófalva 

Sajóörös 
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Sajópálfala 

Sajópetri 

Sajósenye 

Sajószentpéter 

Sajószöged 

Sajóvámos 

Sajtoskál 

Salföld 

Salköveskút 

Salomvár 

Sály 

Sand 

Sándorfalva 

Sántos 

Sárhida 

Sárisáp 

Sárkeresztes 

Sárkeszi 

Sármellék 

Sárok 

Sárosd 

Sárpilis 

Sarród 

Sárszentlőrinc 

Sárszentmihály 

Sárvár 

Sáska 

Sátorhely 

Sávoly 

Sé 

Semjénháza 

Sénye 

Sényő 

Seregélyes 

Sikátor 

Siklós 

Siklósbodony 

Siklósnagyfalu 

Simaság 

Simonfa 

Sióagárd 

Siófok 

Siójut 

Sitke 

Sobor 

Sokorópátka 

Solt 

Soltszentimre 

Soltvadkert 

Sóly 

Som 

Somberek 

Somodor 

Somogyaszaló 

Somogybabod 

Somogyfajsz 

Somogygeszti 

Somogyjád 

Somogysámson 

Somogysárd 

Somogysimonyi 

Somogyszentpál 

Somogyszil 

Somogytúr 

Somogyzsitfa 

Soponya 

Sopron 

Sopronhorpács 

Sopronkövesd 

Sopronnémeti 

Sorkifalud 

Sorkikápolna 

Sormás 

Sorokpolány 

Sótony 

Söjtör 

Söpte 

Söréd 

Sukoró 

Sumony 

Súr 

Surd 

Sükösd 

Sümeg 

Sümegcsehi 

Sümegprága 

Süttő 

Szabadbattyán 

Szabadegyháza 

Szabadi 

Szabadkígyós 

Szabadszentkirály 

Szajk 

Szajol 

Szakáld 

Szakcs 

Szakmár 

Szaknyér 

Szakony 

Szakonyfalu 

Szákszend 

Szalafő 

Szalánta 

Szalapa 

Szálka 

Szanda 

Szántód 

Szany 

Szápár 

Szár 

Szárföld 

Szárliget 

Szarvas 

Szarvaskend 

Szarvaskő 

Szászberek 

Szátok 

Szatta 

Szatymaz 

Szava 

Szebény 

Szécsénke 

Szécsisziget 

Szederkény 

Szedres 

Szeged 

Szegerdő 

Szegvár 

Székelyszabar 

Székesfehérvár 

Székkutas 

Szekszárd 

Szeleste 

Szellő 

Szemely 

Szendehely 

Szentantalfa 

Szentbalázs 

Szentbékkálla 

Szente 

Szentes 

Szentgál 

Szentgáloskér 

Szentgotthárd 

Szentgyörgyvár 

Szentgyörgyvölgy 

Szentimrefalva 

Szentistván 

Szentjakabfa 

Szentkatalin 
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Szentkirály 

Szentkirályszabadja 

Szentkozmadombja 

Szentliszló 

Szentlőrinc 

Szentmargitfalva 

Szentpéterfa 

Szentpéterfölde 

Szentpéterúr 

Szenyér 

Szepetnek 

Szerecseny 

Szeremle 

Szergény 

Szigliget 

Szijártóháza 

Szil 

Szilágy 

Szilsárkány 

Szilvágy 

Szilvás 

Szirmabesenyő 

Szólád 

Szolnok 

Szombathely 

Szomód 

Szomolya 

Szomor 

Szőc 

Szőce 

Szőke 

Szőkéd 

Szőkedencs 

Szuhakálló 

Szűcsi 

Szügy 

Szűr 

Tabajd 

Tabdi 

Tác 

Tagyon 

Takácsi 

Taliándörögd 

Tanakajd 

Táp 

Táplánszentkereszt 

Tapolca 

Tapsony 

Tápszentmiklós 

Tard 

Tardona 

Tardos 

Tarján 

Tarjánpuszta 

Tárkány 

Tarnaszentmária 

Tárnokréti 

Táska 

Taszár 

Tát 

Tata 

Tatabánya 

Tázlár 

Tekenye 

Telekgerendás 

Teleki 

Tengelic 

Tényő 

Terény 

Tereske 

Tés 

Teskánd 

Tét 

Tevel 

Tibolddaróc 

Tihany 

Tikos 

Tilaj 

Tiszaalpár 

Tiszagyulaháza 

Tiszajenő 

Tiszakécske 

Tiszapalkonya 

Tiszasüly 

Tiszasziget 

Tiszaug 

Tiszaújváros 

Tiszavárkony 

Tófej 

Tokod 

Tokodaltáró 

Tokorcs 

Tolmács 

Tolna 

Tompaládony 

Tordas 

Tormafölde 

Tormásliget 

Tornyiszentmiklós 

Torony 

Tószeg 

Tótkomlós 

Tótszentmárton 

Tótszerdahely 

Tótvázsony 

Töltéstava 

Tömörd 

Tömörkény 

Töttös 

Túrony 

Türje 

Udvar 

Ugod 

Újbarok 

Újfehértó 

Újkér 

Újkígyós 

Újpetre 

Újrónafő 

Újsolt 

Újszász 

Újszentiván 

Újszentmargita 

Újtelek 

Újtikos 

Újudvar 

Újvárfalva 

Ukk 

Und 

Úny 

Uraiújfalu 

Úrhida 

Úrkút 

Uszód 

Uzsa 

Vadna 

Vadosfa 

Vág 

Vál 

Valkonya 

Vállus 

Vámoscsalád 

Vámosgyörk 

Vámosszabadi 

Vanyola 

Váralja 

Varászló 

Várbalog 

Varbó 

Várda 
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Várdomb 

Várfölde 

Várgesztes 

Várkesző 

Várong 

Városföld 

Városlőd 

Várpalota 

Várvölgy 

Vasalja 

Vásárosfalu 

Vásárosmiske 

Vasasszonyfa 

Vasboldogasszony 

Vasegerszeg 

Vashosszúfalu 

Vaskeresztes 

Vaskút 

Vaspör 

Vassurány 

Vaszar 

Vászoly 

Vasszécseny 

Vasszentmihály 

Vasszilvágy 

Vát 

Vatta 

Vécs 

Velem 

Velemér 

Velence 

Velény 

Véménd 

Vének 

Vép 

Vereb 

Verpelét 

Versend 

Vértesacsa 

Vértesboglár 

Vérteskethely 

Vértessomló 

Vértestolna 

Vértesszőlős 

Vése 

Veszkény 

Veszprém 

Veszprémfajsz 

Veszprémgalsa 

Veszprémvarsány 

Vezseny 

Vigántpetend 

Villány 

Villánykövesd 

Vilonya 

Vinár 

Vindornyafok 

Vindornyalak 

Vindornyaszőlős 

Visonta 

Visz 

Viszák 

Visznek 

Vitnyéd 

Vokány 

Vonyarcvashegy 

Vöckönd 

Völcsej 

Vönöck 

Vöröstó 

Vörs 

Zagyvarékas 

Zagyvaszántó 

Zajk 

Zalaapáti 

Zalabaksa 

Zalabér 

Zalaboldogfa 

Zalacsány 

Zalacséb 

Zalaegerszeg 

Zalaerdőd 

Zalagyömörő 

Zalahaláp 

Zalaháshágy 

Zalaigrice 

Zalaistvánd 

Zalakaros 

Zalakomár 

Zalaköveskút 

Zalalövő 

Zalameggyes 

Zalamerenye 

Zalasárszeg 

Zalaszabar 

Zalaszántó 

Zalaszegvár 

Zalaszentbalázs 

Zalaszentgrót 

Zalaszentgyörgy 

Zalaszentiván 

Zalaszentjakab 

Zalaszentlászló 

Zalaszentlőrinc 

Zalaszentmárton 

Zalaszentmihály 

Zalaszombatfa 

Zalatárnok 

Zalaújlak 

Zalavár 

Zalavég 

Zamárdi 

Zámoly 

Zánka 

Závod 

Zebecke 

Zengővárkony 

Zichyújfalu 

Zimány 

Zirc 

Zók 

Zomba 

Zsana 

Zsebeháza 

Zsédeny 

Zselickislak 

Zselicszentpál 

Zsennye 

Zsira 

Zsombó 
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A Felhívás 7. számú szakmai melléklete 
 

 

Annex I lista 

 
A brüsszeli 

nómenklatúrában 
szereplő vámtarifaszám 

A termékek leírása 

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 

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 

15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai 

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

17. Árucsoport 
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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 
készítmények 

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 (*)  
ex 22.09 (*)  

Az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen 
erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb 
szeszesitalok és szeszesitalok előállítására használt összetett alkoholos 
készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével 

22.10 (*)  Ecet és ecetpótlók 

23. Árucsoport Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 

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) 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2012:326:TOC#ntr*-C_2012326HU.01033301-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2012:326:TOC#ntr*-C_2012326HU.01033301-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2012:326:TOC#ntr*-C_2012326HU.01033301-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2012:326:TOC#ntr*-C_2012326HU.01033301-E0001
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A FELHÍVÁS 8. számú szakmai melléklete 

Az Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatok listája 

 
* Az ezen szakágazatokban megvalósítani kívánt fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló 
Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével 
kapcsolatos beruházásokra, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek 
eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. (lásd: a Felhívás 8. számú 
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*  
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás  
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása  
2540 Fegyver-, lőszergyártás  
2611 Elektronikai alkatrész gyártása  
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása  
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása  
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása  
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása  
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása  
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása  
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)  
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása  
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása  
2814 Csap, szelep gyártása  
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása  
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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  
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása  
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása  
2910 Közúti gépjármű gyártása  
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása  
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása  
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása  
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása  
3040 Katonai harcjármű gyártása  
3250 Orvosi eszköz gyártása  
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3831 Használt eszköz bontása 
3832 Hulladék újrahasznosítása 
3990 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 
4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 
4634 Ital nagykereskedelme 
4636 Cukor, édesség, nagykereskedelme 
4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem 
4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 
4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 
4652 Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 
4662 Szerszámgép-nagykereskedelem 
4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme 
4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme 
4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme 
4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
5610 Éttermi-, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
5629 Egyéb vendéglátás 
5630 Italszolgáltatás 
5821 Számítógépes játék kiadása 
5829 Egyéb szoftverkiadás 
6110 Vezetékes távközlés 
6120 Vezeték nélküli távközlés 
6130 Műholdas távközlés 
6190 Egyéb távközlés 
7500 Állat-egészségügyi ellátás 
8610 Fekvőbeteg-ellátás 
8621 Általános járóbeteg-ellátás 
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8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 
8720 Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8790 Egyéb bentlakásos ellátás 
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A FELHÍVÁS 9. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE 

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana: 

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított 

arányának kiszámítása az alábbi képlet alkalmazásával történik: 
  

NÁmező= 
Szánt + Áll + Kert + Gyüm + Szőlő + Mező + Vad – Elad – Közv 

NÁért 

ahol: 

NÁmező    = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétel aránya 

Szánt    = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele 

Áll    = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele 

Kert    = kertészeti termelés nettó árbevétele 

Gyüm    = gyümölcstermesztés nettó árbevétele 

Szőlő    = szőlő és szőlőbortermelés nettó árbevétele 

Mező    = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele 

Vad    = vadgazdálkodás nettó árbevétele 

Elad    = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele 

Közv    = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele 

NÁért    = értékesítés nettó árbevétele 
 

A számlálóban a támogatást igénylő/kedvezményezett a mezőgazdasági tevékenységeinek (a Gazdasági 

Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere - TEÁOR’08 szerint a 01 nemzetgazdasági ág 

alá besorolt tevékenységek, valamint a 1102 számú szőlőbortermelés szakágazat alá besorolt 

tevékenység, amennyiben az saját termelésű szőlőből készült szőlőbortermelésre irányul) a kérelem 

benyújtását megelőző utolsó teljes
20

 lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az 

állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági 

szolgáltatások árbevételéhez tartozik. 

A mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem 

benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési 

céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése). 
 

Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági 

szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételei, 

amelyeket értékesítési céllal vásároltak. 
 

A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó összes 

értékesítés nettó árbevétele szerepel. 

 

Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a 

támogatások értéke. 

 

A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelésű szőlő feldolgozása
21

. 

 

A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a megyei kormányhivatal által kiadott igazolás alapján 

megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják. 

 

                                                      
20 * fiatal mezőgazdasági termelő, illetve szociális szövetkezet támogatást igénylő kivételével, az érintett felhívásokban foglaltaknak megfelelően. 

21
 A partner és a kapcsolt vállalkozás által termelt szőlő saját termelésű szőlőnek számít. 
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A mezőgazdasági őstermelők esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. 

melléklete I. pontja az irányadó, azaz a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó árbevételt kell tekinteni. 

Abban az esetben, ha a támogatást igénylő aktív őstermelő státusza mellett egyéni vállalkozói 

tevékenységet is végez, az őstermelői és az egyéni vállalkozói tevékenységből származó mezőgazdasági 

árbevételek összegét kell viszonyítani az őstermelőként és egyéni vállalkozóként elért összes 

árbevételhez a fenti képlet metodikája szerint. 

 

 

 

 


