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1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA  

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 

2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) 

Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei 

önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti 

időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi 

támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi 

támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét 

javító fejlesztéseket. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott 

pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 

alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet a mikro-, kis- 

és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: KKV) számára a 

termelési szolgáltatásuk színvonalának emelése érdekében a vállalkozások saját tulajdonú 

ingatlanán történő eszközök beszerzésére, illetve telephely-fejlesztésének támogatására a Ceglédi, 

Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások területén. 

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett 

fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett 

ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó 

rendelkezik a fenntartási időszak végéig szóló érvényes bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre 

vonatkozóan. 

A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja 
el. 

A Pályázati Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.); 

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

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.); 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCXXXVII. törvény; 

- a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény,  

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK); 

- az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet); 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.); 
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- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet; 

- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet); 

- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a 
továbbiakban: 9/2018. (X. 19.) PM rendelet); 

- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) (a továbbiakban: TNM 
rendelet); 

- az Európai Unió működéséről szóló 2012/C 326/01 szerződés (a továbbiakban: EUMSZ), 

- a 651/2014/EU rendelet1 (a továbbiakban: ÁCSR); 

- az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o.) (a továbbiakban: 
1407/2013/EU bizottsági rendelet). 

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA  

Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban a 

gazdaság dinamizálásához elengedhetetlenül fontos a munkaerő helyben tartása, a vállalkozások 

versenyképességének javítása. A jelen Kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) elsődleges célja a KKV 

szektor, különösen a járások számára nélkülözhetetlen termékeket előállító és/vagy szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának, termelési feltételeinek javítása és ezáltal 

a helyi gazdaság koronavírus világjárványt követő újraindítása. A támogatási konstrukció keretében 

lehetővé válik a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára gépek, berendezések vásárlása, amellyel 

tevékenységük hatékonyságát, színvonalát, vagy éppen termékeik, szolgáltatásaik körét bővítsék, 

illetve telephelyük felújítása, korszerűsítése, energiahatékonyság-javítása révén termelési feltételeiket 

javítsák, telephely fenntartási költségeiket, környezetterhelésüket csökkentsék.  

 

Jelen Pályázati Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a termelékenység 

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

növekedéshez, valamint a fenntartható gazdaság kialakításához, továbbá hozzájárul a megye lemaradó 

járásaiban a koronavírus okozta negatív gazdasági hatások mérsékléséhez, a térségek gazdaságának 

újraindításához. 

 

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

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

hatékonyságot. 

                                                           

1 a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a 
kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső 
régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU 
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel(HL 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, 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.) 
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3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS  

A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  

kisléptékű támogatások vonatkozásában 900 millió forint, 

 amelyből a megye Kedvezményezett járásai a következőképpen részesülnek: 

 a Ceglédi járás 240 millió forint, 

 a Nagykátai járás 240 millió forint, 

 a Nagykőrösi járás 180 millió forint; 

 a Szobi járás 240 millió forint, 

 

nagyléptékű támogatások vonatkozásában 1.580 millió forint, 

amelyből a megye Kedvezményezett járásai a következőképpen részesülnek: 

 a Ceglédi járás 630 millió forint; 

 a Nagykátai járás 630 millió forint; 

 a Nagykőrösi járás 320 millió forint. 

 

A támogatás forrása: a 2021. évtől Magyarország központi költségvetésének Területfejlesztési 

feladatok fejezeti kezelésű előirányzata. 

A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén a PM – kis-, és nagyléptékű támogatások 

vonatkozásában egymástól függetlenül is - felfüggeszti, a pályázat benyújtásának határidejét követően 

pedig lezárja a Pályázati Kiírást. A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a 

Kincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/) hivatalos honlapján. 

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK  

4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre 

A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely fejlesztését a 

Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg, továbbá a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései 

és az ÁCSR. I. mellékletében foglaltak alapján KKV-nak minősül. A fejlesztést a pályázó (a továbbiakban: 

Pályázó) a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg. 

Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett 

fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett 

ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó 

rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos bérleti szerződéssel a megvalósítási 

helyszínre vonatkozóan. Azok a vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy 

fő (kivéve egyéni vállalkozó) volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az 

előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 
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Pályázatot az alábbi vállalkozások nyújthatnak be: 

• mikro-, kis- és középvállalkozások. 

Gazdálkodási formakód szerint:  

 113 Korlátolt felelősségű társaság; 

 114 Részvénytársaság; 

 117 Betéti társaság; 

 231 Egyéni vállalkozó; 

mely vállalkozások főtevékenysége, és emellett amennyiben a támogatást melléktevékenységre 

tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Pályázati Kiírás 1. 

mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló 

TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb a pályázat benyújtásának napját megelőző naptól 

cégkivonattal igazolhatóan a Pályázó bejegyzett tevékenysége. 

Az egyes lemaradó térségek gazdasági szerkezetére, fejlődésük eltérő pályáira tekintettel a preferált 

ágazatok térségenként az alábbiak szerint alakulnak: 

 Ceglédi járás 

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 

(italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag 

termék gyártása), TEÁOR 23 (nemfém ásványi termék gyártása) TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), 

TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek 

gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 

29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 31 (bútorgyártás), TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb 

építmény építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem – kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár), TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), 

TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy 

melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai. 

• Nagykátai járás 

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 

(italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása), TEÁOR 17 (papír, 

papírtermék gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag termék gyártása), TEÁOR 23 (nemfém ásványi 

termék gyártása), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), 

TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés 

gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 31 

(bútorgyártás), TEÁOR 33 (ipari gép, berendezés, eszköz javítása) TEÁOR 38 (hulladékgazdálkodás), 

TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb építmény építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), 

TEÁOR 45 (gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása), TEÁOR 47 (kiskereskedelem – kivéve: 

gépjármű, motorkerékpár), TEÁOR 52 (raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység), TEÁOR 5610 

(éttermi, mozgó vendéglátás), TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, 

fejlesztés), TEÁOR 7490 (Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), TEÁOR 8130 

(zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai. 
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 Nagykőrösi járás 

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 

(italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottárú gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási 

termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi 

berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti járműgyártás), TEÁOR 31 (bútorgyártás), továbbá a TEÁOR 41 

(épületek építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem – kivéve: gépjármű, 

motorkerékpár), TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), 

TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy 

melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai. 

 Szobi járás 

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 

(italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottárú gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag 

termék gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, 

optikai termékek gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés 

gyártása), TEÁOR 29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 30 (egyéb jármű gyártása), TEÁOR 31 

(bútorgyártás), továbbá a TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb építmény építése), TEÁOR 43 

(speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem – kivéve: gépjármű, motorkerékpár, TEÁOR 5610 

(éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai 

kutatás, fejlesztés), TEÁOR 7721 (szabadidős, sporteszköz kölcsönzése), TEÁOR 8130 (zöldterület-

kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai. 

Jelen Pályázati Kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok: 

- Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be. 

- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

- A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük. 

- Amennyiben a projekt a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait. 

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, 

a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 

kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget, 

c) ha nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak, 

d) ha a Pályázó vagy annak az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt 

vállalkozása a jelen Pályázati Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be, 

e) ha a pályázat benyújtását megelőző, a legfőbb szerv által jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti 

év éves beszámoló szerinti árbevételének összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevétele nem éri el a jelen Pályázati Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített 

projekt keretében igényelt támogatás értékének 50%-át; 
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f) ha olyan pályázathoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós 

forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, 

azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be; 

i) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel. 

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 

 ha a Pályázó, és az árajánlatot adó vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe között 

egyezés áll fenn, 

 ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, 

eszközbeszerzés vonatkozásában a beszerzendő eszköz(ök) megfelelő tárolására, 

 ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy 

külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján vagy tagi kölcsön révén biztosított. 

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges 

épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a 

kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett 

járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető 

bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy 

kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kis-, és 

nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt 

b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz 

kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, 

valamint ehhez kapcsolódóan a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése 

telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási 

tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési 

felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda 

építése/fejlesztése is. – kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt 

c) Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja az érintett 

járásokban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető 

bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy 

kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. – kizárólag 

kisléptékű támogatási igényű pályázat esetén. 

d) Olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, 

vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez 

illeszkedik és a Pályázó főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége 

keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges – kis-, és 

nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt. A pályázat keretében több eszköz is 

beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának egyenként meg kell haladnia  

 nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forintot,  

 kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forintot.  
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A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is 

benyújtható támogatási igény. Nagyléptékű támogatások elbírálása során előnyt élveznek azok a 

pályázatok, melyek komplex jellegűek, azaz telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési tevékenységet 

egyaránt terveznek megvalósítani. 

5.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó 

energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de 

minimis támogatás jogcímen igényelhető; 

 szolgáltatások igénybevétele: telephelyfejlesztés esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, 

a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének 

költségei, úgymint a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének 

költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr 

díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb) – e költségek 

kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók; regionális 

beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken e tételek abban az 

esetben számolhatók el, amennyiben azok aktiválásra kerülnek a Sztv. 47-48., és 51. §-ában foglaltak 

szerint; 

 az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a 

betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen – a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti 

bármely támogatási jogcímen igényelhető; 

 az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – a jelen 

Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető; 

 információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt 

elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen 

igényelhető. 

Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább 

egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan 

támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, 

nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át. 

A telephelyfejlesztést tartalmazó pályázatokat csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, 

telephelyfejlesztés vonatkozásában a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. 

5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt 

támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) projektarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns); 

b) szórt azbeszt mentesítése (amennyiben releváns); 

c) műszaki ellenőr alkalmazása; 

d) nyilvánosság biztosítása. 

A c) és d) szerinti kötelezően megvalósítandó tevékenységeket kizárólag de minimis jogcímen 

igényelt támogatás terhére lehetséges elszámolni. Amennyiben a Pályázó de minimis jogcímen nem 
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kíván semmilyen költségelemet elszámolni a pályázatban, úgy e tevékenységeket saját forrás 

terhére kötelező megvalósítani, és az e tevékenységekre tervezett költségeket a pályázati 

költségvetésben kötelező megjeleníteni. 

5.1.4. Nem támogatható tevékenységek 

Jelen Pályázati Kiírás keretében az 5.1.1-5.1.3. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően 

más tevékenységek nem támogathatók. Nem támogatható különösen megkezdett projekt, az 

ingatlanvásárlás, szállítójárművek vásárlása, használt, vagy olyan eszközök beszerzése, amelyek nem 

az adott ingatlanra bejegyzett tevékenységhez kapcsolódnak. 

5.2. A pályázat műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

5.2.1 Általános műszaki-szakmai elvárások 

a) A pályázat 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 (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) hatálybalépését 

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. 

b) A pályázati adatlap pontjait a Pályázónak a Pályázati Kiírásban meghatározott feltételek alapján 

releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A Pályázó által a pályázat kitöltése során 

megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a 

döntés-előkészítés során a Támogató számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak 

tisztázhatók. 

c) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a projekt 

megvalósításához szükséges engedélyek, vagy az engedélyezési eljárás megindításáról szóló 

nyilatkozat.  

d) A projekt megvalósítási helyszínének telephelyfejlesztés vonatkozásában alkalmasnak kell 

lennie a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, eszközbeszerzés vonatkozásában alkalmasnak kell 

lennie legalább a beszerzendő eszköz(ök) megfelelő tárolására. 

e) A projektnek a Pályázó által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

f) A projekt alapját képező ingatlannak per- és igénymentesnek, valamint a Pályázó tulajdonában 

kell lennie, legkésőbb a pályázat benyújtásáig. Amennyiben a kizárólag eszközbeszerzést megvalósító 

pályázat harmadik fél tulajdonában lévő területen valósul meg, a Pályázónak a pályázathoz csatolnia 

szükséges a határozott időre kötött, legalább a fenntartási időszak végéig szóló, érvényes, a 

megvalósítási helyszín egészére vonatkozó bérleti szerződés hiteles másolatát. 

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

szabványoknak, illetve az azokkal harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. Használt eszköz beszerzése nem támogatható.  

h) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 

üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő vállalkozástól kell vásárolni, a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Külföldről történő beszerzés 

megengedhető, ebben az esetben a vonatkozó árajánlat hiteles fordítását szükséges csatolni. 

Amennyiben a beszerzendő eszköznek kizárólagos magyar forgalmazója van, ennek tényét a 

kizárólagos forgalmazó erre vonatkozó igazolásával szükséges alátámasztani. 
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i) A Pályázó köteles a projektre vonatkozóan a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 

jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket 

megőrizni, a fennálló vagy a projekt megvalósítása során keletkezett környezeti kárt és az 

esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

keretében tervezett fejlesztések megvalósítása során megszüntetni.  

j) Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba 

nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy pályázata alapját képező 

melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja 

(például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra 

szolgáló tárgyi eszköz).  

k) A projektnek meg kell felelnie a Kiírásban foglalt egyéb feltételeknek. 

5.2.2. Energiahatékonysági intézkedések  

A) Meglévő épületet érintő felújítás esetén: 

A projekttel érintett építményen végrehajtott infrastrukturális beruházást minden tevékenység-

elemének végrehajtása során érvényesíteni szükséges az energiahatékonysági korszerűsítés 

szempontjait az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utólagos külső 

hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy használati meleg vízrendszer korszerűsítése 

révén. Amennyiben egy fejlesztéssel érintett épület a Tanúsítási Kormányrendelet hatálya alá tartozik, 

úgy arra vonatkozóan az alábbi rendelkezések alkalmazandók. 

Telephelyfejlesztési beruházási esetek: 

I. Részleges szigetelés nem támogatott a tárgyi Pályázati Kiírásban, csak az egész épület teljes körű 

szigetelése támogatható oly módon, hogy a projekt végrehajtását követően a vizsgált épület legalább 

a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába essen a fejlesztést 

követően. 

Ez alól kivétel az az eset, ha az adott épület a teljes határoló felületének több mint 75%-ában a pályázat 

benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított épületrész megfelelt a 

felújítás engedélyezésének időpontjában hatályos TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott 

szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek. Ebben az esetben az adott épület fennmaradó 

részének felújítása (szigetelése, nyílászáró cseréje) a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos 

TNM rendeletben megfogalmazott szabályozás szerint támogatható, amit tervezői nyilatkozattal 

szükséges alátámasztani. 

II. Nyílászáró csere támogatható épületszinten teljes körűen, amennyiben az épület legalább a 

Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést 

követően. Amennyiben az épületkomplexumon belül támogatható és nem támogatható funkció is 

működik, akkor az épület szintű teljes körű nyílászárócsere költségeiből a támogatható funkciókra jutó 

költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt pedig önerőből szükséges 

finanszírozni. Az elszámolható költségek ez esetben a fentiek szerinti támogatható és nem 

támogatható funkciók területének arányában számítandók. 

III. Nyílászáró csere támogatható részlegesen (pl.: az épületen belüli önálló rendeltetési egységet 

alkotó, támogatott funkciót ellátó helyiség nyílászáróinak cseréje) az alábbiak szerint: 
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a) Nem jelentős felújítás esetén: az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiség felújítással érintett 

szerkezetének (nyílászáróinak) a TNM rendeletben foglalt követelményeknek kell megfelelnie, amit 

tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

b) Jelentős felújítás esetén: amennyiben a teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti 

„DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően. 

Jelentős felújítás: a határoló szerkezet (az egész épületkomplexum vonatkozásában) összes felületének 

legalább a 25%-át érintő felújítás. 

IV. Épület szintű fűtési rendszer korszerűsítése támogatható, amennyiben a teljes épület legalább a 

Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést 

követően. (Egy rossz állapotban lévő épület esetén nagy valószínűséggel külső határoló szerkezet 

korszerűsítést – lásd I.; II. pont – is el kell végezni ahhoz, hogy e feltétel teljesüljön.) Amennyiben nem 

támogatott funkció is működik az épületkomplexumban, úgy a költségeket arányosítással szükséges 

szétosztani. Az épület szintű teljes fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítés költségeiből a 

támogatható funkciókra jutó költségrész a támogatható, az egyéb funkciókra jutó költségrészt 

önerőből szükséges finanszírozni. Fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítése esetén az építési-

szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a TNM rendelet 1. melléklet V. 

részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

V. Részleges fűtési rendszer korszerűsítés abban az esetben támogatható, ha csak a támogatható 

funkciót ellátó önálló rendeltetési egységben történik fűtési rendszer korszerűsítés (pl. a radiátor 

és/vagy radiátorszelep cserék, helyiség-hőmérsékletet szabályozó eszközök beépítése), amennyiben 

ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt 

megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően. (Ehhez nagy valószínűséggel legalább az önálló 

rendeltetési egység külső nyílászáróinak a korszerűsítést – lásd III. pont –, vagy az egész épület 

szigetelését – lásd I. pont – is el kell végezni.) Fűtési rendszer korszerűsítése esetén az építési-szerelési 

munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a TNM rendelet 1. melléklet V. részében 

foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

B) Meglévő épület bővítése esetén: 

A kibővített épületrészt is magában foglaló teljes épületnek kell legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 

szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esnie a fejlesztést követően. 

Az építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszereknek meg kell felelniük a TNM rendelet 1. 

melléklet V. részében foglalt követelményeknek, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani. 

C) A telephelyfejlesztési beruházások igazolása: 

Fejlesztés előtti állapotra: A Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt 

(amennyiben még nem áll rendelkezésre) el kell készíteni az infrastrukturális fejlesztéssel érintett 

épületre vagy önálló rendeltetési egységre legkésőbb a támogatott tevékenység megkezdését 

megelőzően. 

Fejlesztés utáni állapotra: A megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató Tanúsítási 

Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt el kell készíteni legkésőbb a támogatott 

tevékenység befejezéséig. 
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Amennyiben a kivitelezés megindítására 2020. december 31-ét megelőzően kerül sor, úgy figyelembe 

kell venni a 2021. január 1-én hatályba lépő energetikai szabályokat. 

Fenti követelmények alól tervezői nyilatkozat alapján mentesülhetnek az országos műemléki védelem 

alatt álló, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, 

továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a 

helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek esetében is törekedni kell az energiahatékonysági 

korszerűsítés legalább részleges, az örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. 

5.2.3. Azbesztmentesítés 

Amennyiben a projekttel érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a Pályázó köteles a 

szórt azbeszt mentesítés elvégzésére, amelynek költsége elszámolható. A szórt azbeszt mellett az 

épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező, azonban javasolt és 

elszámolható. 

5.2.4. Akadálymentesítés 

Új épület, vagy épületrész építése esetén, a fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú 

funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az 

infrastrukturális beruházás tárgyától – a pályázat keretében biztosítani kell az épület bejáratának (a 

bejárat megközelíthetőségével együtt) és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal 

biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és 

infokommunikációs) akadálymentesítését. 

Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a földszinten 

nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg kell oldani az 

épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten 

történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező 

szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani. 

A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés 

szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak betartása.  

A projekt tervezése során kötelező rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt igénybe 

venni és szakvéleményének megfelelő módon megvalósítani a kivitelezést. 

Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a 

műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés akadálymentes kialakítása, erről 

a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek és tervezőnek együttesen szükséges 

nyilatkoznia. 

A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot 

szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a beszámolóban. (A nyilatkozatban 

szükséges kitérni arra, is, ha van eltérés a tervezetthez képest.) 

Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben azt a műszaki dokumentációk 

között tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni. 



15 

 

5.2.5. Nyilvánosság biztosítása 

A pályázat végrehajtásának kommunikációja során kötelező a nyilvánosságot biztosítani. A 

nyilvánosság költségeinek elszámolására csak a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően 

megkezdett tevékenység esetén, és csak de minimis jogcímen igényelt támogatás terhére jogosult 

elszámolni a kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett). 

A nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint kötelező:   

 a Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és 

folyamatos frissítése a támogatott tevékenység lezárásáig; 

 kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; 

 a projekt helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a 

fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani.  

 

Amennyiben a pályázat benyújtásakor a Pályázó nem rendelkezik honlappal, úgy legkésőbb a pályázat 

támogatott tevékenységének befejezéséig honlap létesítése kötelező. 

 

A nyilvánosság biztosítására szolgáló keretből a Kedvezményezett online megjelenésének támogatása 

céljából domain név regisztráció és ehhez tartozó webtárhely-, vagy honlapkészítés költségeinek 

elszámolására is lehetőség van, kizárólag de minimis jogcímen. 

A projekthez kapcsolódó, kötelezően előírt kommunikációs csomag nem, vagy hiányos teljesítése a 

megítélt támogatás 10%-a kamattal növelt összegének visszavonását vonja maga után. 

 

A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos követelményeket a 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-nyilvanossag-

biztositasarol oldalon elérhető információk tartalmazzák. 

5.3. A támogatott tevékenység időtartama 

5.3.1. A pályázat műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások  

A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő: 

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

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén  

ba) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

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

érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

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

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

igazoló okmányon, 

c) az a) és b) pontok együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont azzal, hogy nem tekintendő 

a projekt megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a pályázat elszámolható 

költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-nyilvanossag-biztositasarol
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-nyilvanossag-biztositasarol
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A tényleges kezdés időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja és nem lehet 

későbbi, mint a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított hat hónap. A Támogatási Szerződés 

a szerződő felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba. 

A projekt-megvalósítás a Pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. 

Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem 

vállal.  

5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha  

a) a támogatott tevékenység utolsó eleme is megvalósult, 

b) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint 

teljesült,  

c) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,  

d) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),  

e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és 

bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár számára benyújtotta, 

f) a Kedvezményezett támogatott tevékenységének befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és 

bizonylatokkal alátámasztott beszámolója jóváhagyásra került a Támogató részéről. 

Az a)-d) pontoknak a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő harminchat hónapon belül meg 

kell valósulnia, míg az e) pontban foglalt dokumentumokat a Támogatási Szerződés hatálybalépését 

követő harminchetedik hónap zárónapjáig kell benyújtani a Kincstár számára. 

A támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó beszámoló részletes szempontjait a Támogatási 

Szerződés tartalmazza. 

5.3.3 A támogatott tevékenység lezárása 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha  

- a vállalt kötelezettségek teljesültek,  

- a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, a Támogatási 

Szerződés melléklete szerinti záró beszámolóját benyújtotta, a Kincstár elvégezte a záró 

ellenőrzést, a záró jegyzőkönyvben a beszámolót jóváhagyta. 

Amennyiben a Kincstár a záró jegyzőkönyvben megállapítja, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt 

kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul, a támogatott tevékenység abban az esetben 

tekinthető lezártnak, ha a Támogató által hozott a 9.3. pont szerint megszabott szankciót a 

Kedvezményezett teljesítette. 

A támogatott tevékenység lezárásához szükséges beszámoló követelményeit a Támogatási Szerződés 

tartalmazza.  

5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás  

A pályázatnak az alábbi indikátorok közül mindenképpen vállalást kell megfogalmaznia és teljesítenie 

azon kötelezően vállalandó indikátort illetően, amelyik a tervezett, a Pályázati Kiírás 5.1.1. 

pontjában rögzített önállóan támogatható tevékenysége jellegéből következik. A negyedik és az 

ötödik számú, opcionális indikátorok esetében a célérték vállalása opcionális: 
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Kötelezően vállalandó indikátor neve 
 

Mértékegység A célérték elérésének 
határideje 

A fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény 
területe – kötelezően vállalandó a Pályázati Kiírás 5.1.1. a) és 
az 5.1.1. b) szerinti tevékenység vonatkozásában 

m2 
Legkésőbb az 5.3.2. 

pont a)-d) alpontjában 
foglaltak teljesítéséig 

A fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény 
területe – kötelezően vállalandó a Pályázati Kiírás 5.1.1. c) 
szerinti tevékenység vonatkozásában 

m2 
Legkésőbb az 5.3.2. 

pont a)-d) alpontjában 
foglaltak teljesítéséig 

A pályázat megvalósítása következtében realizált árbevétel – 
kötelezően vállalandó legalább az utolsó lezárt üzleti évben, 
vagy a pályázat benyújtására vonatkozó üzleti évben 
realizált árbevétel összegénél nagyobb összegben a Kiírás 
5.1.1 a)-d) szerinti tevékenységek vonatkozásában 

Ft 

A fenntartási időszak 
végén a teljes időszak 

átlagában 

Opcionálisan vállalható indikátor neve Mértékegység 
A célérték elérésének 

határideje 

A pályázat megvalósítása révén alkalmazott új 
munkavállalók száma a fejlesztéssel érintett telephelyen- 
opcionális 

fő 
A fenntartási időszak 

végén, a teljes időszak 
átlagában 

A pályázat megvalósítása révén megtartott munkavállalók 
száma a fejlesztéssel érintett telephelyen – opcionális  

fő 
A fenntartási időszak 

végén, a teljes időszak 
átlagában 

A kötelezően vállalandó, felépítményre vonatkozó indikátorok vonatkozásában a 80% alatti, az új és a 

megtartott munkavállalók, valamint az árbevételre vonatkozó indikátor vonatkozásában az 50% 

alattiteljesítés szankciót von maga után, melynek részleteit a 9.3. fejezet ismerteti. Az opcionális 

indikátorok bázisértékei – a záró beszámoló ellenőrzése során – a Pályázó a pályázat benyújtásának 

évére vonatkozó üzleti évének adatai. 

5.5. Fenntartási kötelezettség  

Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló projektek 

keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok 

funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelően 

folyamatosan fenn kell tartania.  

A fenntartási kötelezettség az alábbi feltételek teljesülése esetén kezdődhet meg:  

a) a támogatás keretében utolsóként beszerzett eszköz, beruházás is üzembe helyezésre kerül, és 

b) a támogatás keretében elszámolni kívánt számlák maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. 

A fenntartási időszak az a)-b) pontban meghatározott feltétel teljesülését követő hónap első napjától 

kezdődik és csak eszközbeszerzésre irányuló pályázat vonatkozásában ettől számítva 3 éven át, 

telephelyfejlesztést (is) támogató pályázat esetén ettől számítva 5 éven át tart. A Támogató a 

fenntartási időszak időtartamáról a támogatott tevékenység befejezését követő beszámoló 

elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak során a beszerzett 

eszköz(ök), illetve a fejlesztett ingatlan a Kedvezményezett által nem értékesíthető harmadik fél 

részére. 
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Amennyiben a pályázat új munkahelyek teremtésére vagy a már meglévők megőrzésére is irányul, 

abban az esetben az a)-b) pontban meghatározott feltétel teljesülését követő hónap első napjától 

kezdődő 3 éven át szükséges az újonnan létrejött vagy megőrzött munkahelyek fenntartása.  

A fenntartási kötelezettség 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 

Kedvezményezett állami támogatásban nem részesülhet. 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. 

5.6. Biztosítékok köre  

a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a 

Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési 

számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi 

fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való 

sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintáját a pénzforgalom 

lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 3. számú mellékletének II. 4. pontja 

tartalmazza.) 

b) Amennyiben a költségvetési támogatás összege eléri az ötvenmillió forintot, az a) pontban 

rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 

50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek: 

ba) ingatlan zálogjog 

Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy 

további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el biztosítékként, ha a korábbi ranghelyű 

bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás 

összegének 50%-ára. A zálogszerződés megkötése és a zálogszerződéshez kapcsolódóan benyújtott 

módosítási kezdeményezésekről szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét egy 

három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által kiállított értékbecslés alapján kell 

megállapítani; és/vagy 

bb) bankgarancia 

Bankgarancia alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 

hatálya alá tartozó intézmények által adott bankgarancia értendő. A bankgarancia tartalmi 

követelményeit a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete tartalmazza; és/vagy 

bc) készfizető kezesség:  

Készfizető kezesség nyújtására jelen Pályázati Kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a 

biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1. melléklet 

A) rész szerinti 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak. A 

készfizető kezesség tekintetében a Ptk. rendelkezései irányadók. A készfizetői kezességről szóló 

szerződés tartalmi követelményeit a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete tartalmazza. 
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A biztosítékokról szóló szerződésekben rögzíteni szükséges, hogy a biztosítékokról szóló szerződések 

aláírása, valamint azokhoz kapcsolódóan, a Kedvezményezett által benyújtott módosító 

kezdeményezések elbírálása során az PM, míg a biztosítékok érvényesítése során a Kincstár jár el. A 

biztosíték megléte a költségvetési támogatás folyósításának feltétele.  

A támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámoló támogató által történő elfogadását 

követően, a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítési kockázatainak függvényében, 

a felhatalmazó levélen túl, az 5.6.b) pont alapján rendelkezésre bocsátott biztosíték mértéke a 

Kedvezményezett kérésére, a támogató döntése alapján csökkentésre kerülhet.  

A biztosíték mértéke a fentiek szerint jóváhagyott csökkentést követően is el kell, hogy érje a 

folyósított támogatási összeg 10%-át. 

A biztosítékoknak a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő 3 

hónapig kell fennállnia. 

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

6.1. A támogatás formája  

A pályázaton nem visszatérítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási 

támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás 

jogcímen. 

6.2 A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető támogatás összege:  

 kisléptékű pályázat esetén mind a négy Kedvezményezett járásban minimum 1,5 – 

maximum 25 millió Ft; 

 nagyléptékű pályázat esetén mindhárom Kedvezményezett járásban minimum 25 – 

maximum 120 millió Ft. 

 

A) de minimis jogcímen minimum 1,5 millió, maximum 200.000 Eurónak megfelelő forintösszeg 

értékben (amennyiben a Pályázó az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű 

támogatásban). A támogatás intenzitása bármely településen, vállalati méretkategóriától függetlenül 

100%,  

B) regionális beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat keretében minimum 1,5 millió, 

maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében minimum 25 millió, maximum 120 

millió forint értékben; 

Abony, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Farmos, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kemence, 

Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Márianosztra, Mikebuda, Nagybörzsöny, Nagykáta, 

Nagykőrös, Nyársapát, Perőcsény, Szentmártonkáta, Szob, Szokolya, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 

Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tésa, Törtel, Újszilvás, Vámosmikola, Verőce és 

Zebegény településeken. A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, 

középvállalkozás esetén 45%, 

C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat 

keretében minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében 

minimum 25 millió, maximum 120 millió forint értékben a B) pontban nem felsorolt településeken: 

Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kismaros, Kóka, Mende, Nagymaros, Sülysáp, 
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Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tóalmás, Úri. A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozások esetén 

20%, középvállalkozás esetén 10%, 

azzal, hogy a teljes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 70%-

ot. 

Regionális beruházási támogatás esetén egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az azonos 

megyében támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven belül 

csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást. Amennyiben az ilyen 

egyetlen beruházási projekt nagyberuházási projekt, az egyetlen beruházási projektre vonatkozó teljes 

támogatási összeg nem haladhatja meg a nagyberuházási projektre vonatkozó, az ÁCSR 2. cikk 20. 

pontja szerinti kiigazított támogatási összeget. 

Egy projekt keretében a csekély összegű (de minimis) támogatás a másik két támogatási jogcím 

valamelyikével együtt is igénybe vehető a támogatáshalmozódási szabályok figyelembevételével. 

A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a Pályázó a pályázat 

benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási 

méret feltételeinek. 

A PM_KOMPLEX_KKV_2020 Pályázati Kiírás keretében alkalmazható állami támogatási jogcímek 

Jogcím 
Támogatott 

vállalkozáskateg
óriák 

Támogatás intenzitás 

A jogcím 
alapján a 

támogatási 
intenzitás 

maximális elvi 
mértéke az 

érintett 
járások 

településein  

A regionális támogatási térkép 
alapján meghatározott 
támogatási intenzitás maximális 
mértéke a támogatott 
településeken * 

 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

mikro- és 
kisvállalkozások - 55% 

középvállalkozá-
sok 

- 45% 

Kis- és 
középvállalkozásna
k nyújtott 
beruházási 
támogatás** 

mikro- és 
kisvállalkozások 20% - 

középvállalkozá-
sok 

10% - 

Csekély összegű (de 
minimis) támogatás 

mikro-  és 
kisvállalkozások 

középvállalkozá-
sok 

100% - 

A teljes elszámolható költségre vetített támogatási 
intenzitás a projekt egészében 

70% 

* Abony, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, , Farmos, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kemence, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 
Letkés, Márianosztra, Mikebuda, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nyársapát, Perőcsény, Szentmártonkáta, Szob, Szokolya, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tésa, Törtel, Újszilvás Vámosmikola,Verőce, és Zebegény 
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településeken** Albertirsa, Dánszentmiklós, Kismaros, Kóka, Mende, Nagymaros, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tóalmás, Úri 
településeken 

6.3. Az elszámolható költségekre vonatkozó szabályok 

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni abban az esetben is, ha az a 

Kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól 

eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.  

Amennyiben a Kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatással megvalósuló 

pályázattal kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a pályázatra jutó ÁFA összege a támogatás 

szempontjából nem elszámolható költségnek minősül. 

Amennyiben a Kedvezményezett egyéni vállalkozó, és a pályázat keretein belül tárgyi eszközök és 

immateriális javak beszerzési költségének elszámolására is sor kerül, az elszámolható költségeket az 

Szja tv. rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni. 

Regionális beruházási támogatás és kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás 

esetén kizárólag: 

- a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, melynek 

összege meghatározható 

o a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 

o immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a 

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

költsége számolható el. 

A beszerzett eszköznek újnak kell lennie. 

Nem minősül elszámolható költségnek:  

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

- 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, 

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

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

társaságtól szerzett be, 

- a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás, 

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

személygépkocsi költsége. 

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 legalább három évig a Kedvezményezett eszközei között szerepelnek és ahhoz a 

projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 
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Regionális beruházási támogatásra vonatkozó szabályok 

Regionális beruházási támogatás  

 az ÁCSR I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,  

 a 9/2018. (X. 19.) PM rendeletben és 

 a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható. 

Pest megye támogatható térségeiben a regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, 

hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet kis- és középvállalkozás 

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.  

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző két évben nem valósított 

meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a pályázatának tárgyát képező induló beruházást 

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

befejezését követően két (2) évig nem kerül sor áttelepítésre abba a létesítménybe, amelyben a 

pályázat tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

Áttelepítésnek minősül, ha 

 a) a Pályázó vagy a Pályázóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló 

tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT 

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

az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe 

helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),2 

 b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 

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

igényeit elégíti ki, és 

 c) a Pályázó vagy a Pályázóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli 

eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek 

szűnnek meg. 

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás  

- 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 

                                                           

2 Nem beszélhetünk áttelepítésről, ha egy tagállamon belül található az eredeti és a támogatott létesítmény is. 
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helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,  

- elsődleges mezőgazdasági termeléshez,  

- mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny 

vállalkozás részére, ha 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,  

- nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-

én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és június 30. között nehéz helyzetbe került, 

- exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 

folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,  

- ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,  

- 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,  

- ha: 

- a Pályázó vagy a Pályázóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló 

tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén 

található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő 

felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor 

kerül (támogatott létesítmény),3 

- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás 

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

igényeit elégíti ki, és 

- a Pályázó vagy a Pályázóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli 

eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek 

szűnnek meg,  

- szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 20. §- ában 

meghatározott feltételekkel,  

- kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet 19. §- ában 

meghatározott feltételekkel,  

- azon Pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,  

- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

                                                           

3 Nem beszélhetünk áttelepítésről, ha egy tagállamon belül található az eredeti és a támogatott létesítmény is. 
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Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó szabályok 

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes 

szabályokat az ÁCSR I-II. fejezete és a III. fejezet 17. cikke, a 9/2018. (X. 19.) PM rendelet, valamint a 

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

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 

tervezett beruházás induló beruházásnak minősüljön. 

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.  

Nem nyújtható kis- és középvállalkozásoknak beruházási támogatás 

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

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

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

rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez, 

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

c) azon Pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához 

használja fel, amennyiben: 

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás. 

d)  nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 

31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és június 30. között nehéz helyzetbe került, 

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

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

g)  a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 

bezárásához. 

Csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabályok 

Csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szabályai alapján lehet nyújtani. 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás 

részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a csekély összegű 

támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, 

közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 

eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) 

bekezdéseit is. (Az átváltásnál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.) 

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

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

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

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

követően is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 

azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 

átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges 

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

között. 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 

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

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 

25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. 

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

támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig 

halmozható. 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális támogatási intenzitást vagy összeget.  

A Pályázónak/Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdésének 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon 

– nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben 

nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésének 

kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő 

végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

A Kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell 

őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A 
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csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 

munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

A pályázatban nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 

tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

Nem nyújtható de minimis támogatás 

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

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

helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott 

támogatás,  

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás, 

c) támogatás azon Pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben  

-  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 

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

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

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

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

f) támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel 

nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel 

biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése –, hogy a 

rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. 

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

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

azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 

elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az 

Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig 

vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező 

állami támogatással halmozható. 

Közzététel 

Amennyiben egy adott projekthez igénybe vett támogatások teljes támogatástartalma az ÁCSR alapján 

meghaladja az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget az egyedi támogatás vonatkozásában, a 

Támogatót közzétételi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–

18/D. §-ai alapján. 

6.4. A támogatás igénybevétele  

A Kincstár a támogatás összegének 50%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a Pályázati 

Kiírás 5.6. pontja szerint szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő 

igazolását követő 30 napon belül. A Kedvezményezett köteles részbeszámolót benyújtani a projekt 

megvalósulásának előrehaladásáról és a felhasznált forrásról. A részbeszámoló követelményei a 

Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra. 

A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerülhet 

folyósításra. 

A második előleg folyósítására az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor: 

a) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Támogatási Szerződéssel,  

b) a Kedvezményezett elszámolt a korábban felvett előleggel és a Kincstár a részbeszámolót elfogadta,  

c) a támogatás nem került visszavonásra. 

6.5. A saját forrás mértéke, formája, igazolása 

A saját forrás minimális mértéke a pályázat egészére vetítve 30%. 

A Pályázó saját forrása önerejéből, hitelből és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás 

alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. A Pályázónak az 

elszámolható összköltségen belül igazolható módon legalább 25%, minden állami forrástól mentes 

önerővel kell rendelkeznie, kivéve, ha pályázatát kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás 

vonatkozásában nyújtotta be. 

A saját forrás teljes összege meglétének, illetve szerkezetének (önerő, hitel, egyéb forrás 

mértéke)igazolására a Pályázó nyilatkozatának becsatolása szükséges a pályázat benyújtásakor. 

Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz abban az esetben hitelígérvény vagy hitelszerződés is 

csatolható a pályázathoz, ha az már rendelkezésre áll. 

6.6. A támogatás szempontjából elismerhető költségek 

6.6.1. Elszámolható költségek 

A pályázat elszámolható költségei között az alábbi, a pályázat támogatható tevékenységeihez 

kapcsolódó költségek tervezhetők. 
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A pályázat elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a pályázat 

támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, és szerepelnek a Pályázati Kiírásban rögzített 

elszámolható költségek között. 

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

I. Főtevékenységhez kapcsolódó költségek – bármely jelen Pályázati Kiírásban támogatott 

jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható: 

- terület előkészítés – kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége; 

- építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az 

épületgépészet, az energiahatékonysági intézkedések, a közművek 

kialakításának/felújításának, valamint az azbesztmentesítés költségeit is;   

- eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték, beleértve a kapcsolódó szállítás, üzembe 

helyezés, valamint a közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is – eszközbeszerzés költsége; 

napelemes rendszer beszerzése és telepítése kizárólag de minimis jogcímen elszámolható;  

- immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog 

bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a fentiek szerint 

vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

 

II. Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költsége) – regionális beruházási támogatás és KKV-knak nyújtott beruházási 

támogatási jogcím terhére csak azok az előkészítési költségek számolhatóak el, melyek aktiválásra 

kerülnek a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában, kizárólag telephelyfejlesztést is célzó 

pályázat keretében 

- előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;  

- környezeti hatásvizsgálat; 

- szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai 

szakértő); 

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja. 

Az előkészítés költségei között a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák 

is figyelembe vehetők – kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás terhére. 

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis 

jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható 

- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység;  

- közbeszerzési eljárás díja.  

 

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen 

nyújtott támogatás terhére elszámolható, kizárólag telephelyfejlesztést is célzó pályázat keretében 

- műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;  

- egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;  

- egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja 

megvalósítás alatt). 
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V. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek – kizárólag harmadik féltől megrendelt, a 

támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei 

vonatkozásában, kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható, kizárólag 

telephelyfejlesztést is célzó pályázat keretében 

- projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, 

járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések;  

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség, helyi 

közlekedés költségei, napidíj;  

- projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja: egyéb projektmenedzsment 

költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti 

költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.  

VI. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis 

jogcímen nyújtott támogatás terhére elszámolható 

- Jelen Pályázati Kiírás 5.2.4. fejezetben részletezett tevékenységekhez kapcsolódó költségek. 

Az elszámolható költségek engedélyezett mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 

Költségtípus Elszámolható költségek aránya a 

projekt teljes költségvetésén belül 

(%) 

I. A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek 

(beleértve az önállóan nem támogatható tevékenységek 

költségeit is) 

összesen minimum 90 % 

Ezen belül: 

önállóan támogatható tevékenység(ek) minimum 70 %,  

nagyléptékű, komplex fejlesztés 

esetén minimum 80% 

önállóan nem támogatható tevékenységek maximum 30 % 

nagyléptékű, komplex fejlesztés 

esetén maximum 20% 

információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzése 
maximum 20% 

II. Beruházás előkészítés, tervezés (közbeszerzést kivéve) maximum 5% 

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatása maximum 1% 

IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás  maximum 1% 

V. Projektmenedzsment maximum 2,5 % 

VI. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
összesen maximum 0,5% és nettó 

200.000 Ft közül a kisebb összeg 

Nagyléptékű beruházások között csak az a beruházás tekinthető komplex (tehát tartalmi értékelési 

szempontból a releváns többletponttal elismerhető) beruházásnak, amelyben a két önállóan 

támogatható tevékenység, azaz az 5.1.1. a)-b) telephelyfejlesztés (építés, felújítás, modernizáció, 

átalakítás, bővítés), illetve 5.1.1. d) pont szerinti eszközbeszerzés mindegyikének elszámolható 

költsége a pályázat teljes elszámolható költségének a 40%-át adja. 
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A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy 

pontossággal történik. 

A Pályázati Kiírás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a pályázat 

összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.  

6.6.2. Nem elszámolható költségek 

A pályázat keretében a 6.6.1. pontban felsorolt és elszámolhatóként jelölt tevékenységeken túl nem 

számolható el semmilyen egyéb tevékenység költsége. Nem elszámolható költségek különösen a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése; textíliák beszerzése 

(pl. függöny, ágynemű, stb.); személy jellegű ráfordítások; élelmiszer, italbeszerzés költsége; 

gépjárművásárlás, gépjárműlízing, gépjárműbérlet díja; bármely olyan jármű beszerzési költsége, 

melynek vezetése vagy üzemeltetése hatósági engedélyhez kötött (pl. gépjármű, busz, vitorlás hajó, 

motorcsónak); használt eszközök felújítása, vagy beszerzése; terület- és ingatlanvásárlás költsége; 

hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek; hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési 

eljárások költségei; közműfejlesztéshez való hozzájárulások; pályázatírás költségei, sikerdíj; bírságok, 

kötbérek, perköltségek; általános forgalmi adó, adók, közterhek; szintentartó beruházáshoz 

kapcsolódó költségek; a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költségek, ráfordítások. 

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

7.1. A pályázat benyújtásának módja 

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül 

(http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek 

csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a 

Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.  

A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását 

követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie 

az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Pályázati Kiírás 

megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az 

elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.  

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a 

Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt 

nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai 

úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére. 

Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges 

azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok 

megváltoztatására.) 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

 nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek 

feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24:00 óra; 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
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 nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 

24:00 óra; 

 vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap 

lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári 

Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig. 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. 

7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

 Dokumentum megnevezése Papír-
alapon 1 

példányban 

Elektroniku
san, (PDF 

formátumb
an) 

 Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap  x 

 A Pályázó által aláírt, Pályázati Kiírás szerinti Nyilatkozat x x 

Kötelező mellékletek 

1 A Cégbíróság által kiállított, vagy cégjegyző által hitelesített e-
cégjegyzékből lekért 90 napnál nem régebbi cégtörténet (kivéve egyéni 
vállalkozó) 

 x 

2 A Pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd 
vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által 
hitelesített 90 napnál nem régebbi aláírás mintája vagy az aláírás minta 
közjegyző által hitelesített másolata. 
Abban az esetben, ha az aláírás minta a pályázat benyújtásától számított 
30 napnál régebbi, de 90 napnál korábbi. A Pályázó a pályázat benyújtását 
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata, hogy a Kedvezményezett 
nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás 
mintájában változás nem következett be. 

 x 

3 Jóváhagyott éves beszámoló az utolsó lezárt üzleti évről   x 

4 Köztartozás mentességről szóló NAV igazolás, vagy nyilatkozat, hogy 
szerepel a NAV köztartozásmentes listáján 

 x 

5 A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évben a NAV-nak 
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott 
munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala vagy belső 
munkaügyi nyilvántartása cégszerű aláírással hitelesítve 

 x 

6 Részletes tervezői költségbecslés, mely tartalmazza: 

- az előkészítésre (mely kamarai díjszabáson, vagy hatósági díjszabáson 
alapul), építésre, kivitelezésre vonatkozóan: építési beruházásra 
vonatkozóan kétoszlopos, anyag–díj bontású tervezői költségvetés, 
amelynek alátámasztására árajánlat is csatolható – amennyiben az 
építési tevékenység az 5.1. fejezetben jelzett több tevékenységtípust is 
magában foglal, úgy a tervezői költségbecslésben bontani szükséges az 
önállóan támogatható tevékenységre, illetve az egyes önállóan nem 
támogatható tevékenységelemekre vonatkozó tételeket;  
telephelyfejlesztést tartalmazó pályázat esetén kötelező 

 x 

7 Telephelyfejlesztést és eszközbeszerzést is magában foglaló pályázat 
esetén: A Pályázói tulajdont alátámasztó, a telephelyfejlesztéssel érintett 

 x 
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ingatlan(ok) a pályázat megjelenését megelőző 30 napnál nem régebbi 
TAKARNET rendszerből lekérdezett tulajdoni lapja(i).  

Csak eszközbeszerzést magában foglaló pályázat esetén: A Pályázói 
tulajdont alátámasztó, a telephelyfejlesztéssel érintett ingatlan(ok) a 
pályázat megjelenését megelőző 30 napnál nem régebbi TAKARNET 
rendszerből lekérdezett tulajdoni lapja(i), vagy a tulajdoni lapon szereplő 
gazdasági szervezettel kötött, minimum a fenntartási időszak végéig szóló 
érvényes bérleti szerződés közjegyző által hitelesített másolata. 

8 A pályázat műszaki és pénzügyi ütemterve Gantt-diagramon ábrázolva  x 

9 A saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, cégszerű aláírással ellátott 
nyilatkozat, mely a szükséges mértékű saját forrást összegszerűen 
tartalmazza Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, hitelígérvény 
vagy hitelszerződés is csatolható. 

 x 

10 Cégszerű aláírással ellátott, kültéri és beltéri fotókat egyaránt tartalmazó 
fotódokumentáció a fejlesztéssel érintett telephelyről 

 x 

11 A pályázatban megjelölt tevékenység megkezdéséhez szükséges jogerős 
építési engedély vagy az építésügyi hatóság igazolása az engedélyezési 
eljárás megindításáról (engedélyköteles beavatkozás esetén) / tervezői 
jogosultsággal rendelkező tervező által kiállított tervezői nyilatkozat 
arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a 
tervezett támogatott tevékenység megvalósítása nem engedélyhez 
kötött) – telephelyfejlesztést tartalmazó pályázat esetén kötelező 

 x 

12 Műszaki leírás, műszaki tervek, létesítményjegyzék, helyszínrajzok: 
műszaki leírás, a műszaki megvalósítás ütemterve; engedélyköteles 
fejlesztéseknél engedélyezési terv; kiviteli tervek (ha rendelkezésre 
állnak) telephelyfejlesztést tartalmazó pályázat esetén kötelező 

 x 

13 A Helyi Építési Szabályzat fejlesztendő ingatlanra vonatkozó besorolását 
alátámasztó fejezetének a Pályázó cégszerű aláírásával hitelesített 
másolata telephelyfejlesztést tartalmazó pályázat esetén kötelező 

 x 
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14 
Minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független 
árajánlatadó által kiállított árajánlat (nemzetközi beszerzés esetén az 
ajánlat hivatalos fordításának) csatolása szükséges, amely az árajánlatadó 
által eredeti cégbélyegzővel és a cégjegyzésre jogosult aláírásával van 
ellátva, és tartalmazza: 
- az ajánlattevő megnevezését, 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,  
- 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; 
- rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és az egyedi 
költségkalkuláció részletes feltűntetését; 
- az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, 
amely a pályázat 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; 
- amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat 
tartalmaz betanítást, szállítást és üzem behelyezést is, ezek költsége külön 
feltüntetendő. 

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, 
szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó, az MNB 
által közzétett középárfolyamon, és a kiszámított forintösszeget 
feltüntetni az árajánlaton. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében hiteles 
magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. 
Hiteles fordítás alatt a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. 
(VI. 26.) MT rendelet 5. §-ával összhangban kizárólag az Országos Fordító- 
és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általi fordítást, vagy az OFFI által 
hitelesített fordítást szükséges érteni. 

Amennyiben a beszerzés kizárólagos magyar forgalmazótól történik, az 
ennek tényét igazoló forgalmazói nyilatkozat csatolása szükséges a 
releváns árajánlat mellett. 

 x 

Opcionális mellékletek 

1 A támogatott nyilatkozata a részére a támogatás odaítélésének évében 
és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról (A) jogcímen történő 
támogatásigénylés esetén kötelező) 

 x 

2 Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (releváns esetben 
kötelező) 

 x 

3 Az építési beruházásra vonatkozó tervezői költségvetés alátámasztására 
szolgáló maximum3 db árajánlat (telephelyfejlesztést is magukban 
foglaló pályázatok vonatkozásában kötelező) 

 x 

4 Telekhatáron belüli közműfejlesztés esetén az érintett közművek 
kezelőinek, fenntartóinak előzetes hozzájáruló nyilatkozata 

 x 

5 Beruházási terv (nagyléptékű pályázat esetén kötelező)  x 
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7.3. A pályázat befogadása 

A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a Kincstár gondoskodik. 

A Kincstár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki vagy a 

pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia kell 

az elutasítás indokát. 

A Kincstár a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, 

hogy 

a) a pályázat a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra; 

b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető 

mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Kiírásban meghatározott 

maximális támogatási intenzitást;  

c) a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott lehetséges Pályázói körbe tartozik. 

Ha a pályázat a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélküli elutasításra 

kerül. 

8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

8.1. A pályázat formai értékelése 

A befogadott pályázatok formai értékelését a Kincstár végzi a pályázat benyújtását követő 15 

munkanapon belül. 

Ha a befogadott pályázatot a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok 

hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására. 

A Kincstár – amennyiben szükséges – a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra 

hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai 

értékeléshez kapcsolódóan a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. A 

hiánypótlás csak az alábbiakban jelzett szempontokra vonatkozhat. 

Hiánypótlásra kell felhívni a Pályázót, amennyiben   

 nem csatolta valamennyi szükséges mellékletet, 

 a Pályázat Adatlapjának valamely rovata nem a Pályázati Kiírásnak megfelelően lett kitöltve,   

 a Pályázó nem ad minden kérdésre hiánytalanul választ, 

 a Nyilatkozatot nem a Pályázati Kiírásnak megfelelő tartalommal nyújtotta be. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a Kincstár értesíti a 

Pályázót az Ávr. 70.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázata elutasításáról. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a Kincstár értesíti a 

Pályázót a pályázata elutasításáról. 

8.2. A pályázat tartalmi értékelése 

A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése az alábbi szakmai 

értékelési szempontok szerint, pontozással történik.  
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A tartalmi értékelési szempontok kisléptékű pályázat esetén a következők:  

 Értékelési szempont Értékelés módja  
 

Minősítés 
(pontszám) 

 OBJEKTÍV ELUTASÍTÁSI SZEMPONTOK 

A A Pályázó, illetve az árajánlatadó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között 

fennálló egyezés nincs 
igen/nem 

B A saját forrás nem magánszeméllyel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 

vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén 

biztosított 

igen/nem 

C A Pályázó bemutatja az önerő rendelkezésre állásáról szóló, releváns tartalmú 

nyilatkozatot 
igen/nem 

D A tervezett telephelyen a Pályázó azon főtevékenységét, illetve azt a 

melléktevékenységét végzi majd, amelyre tekintettel a támogatást kéri 
igen/nem 

E A Pályázónak nincs köztartozása igen/nem 

1. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 
JELENLEGI GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYE 

 0-11 pont 

a) A Pályázó működési keretei 

alkalmasak a pályázat 

megvalósítására, 

tevékenységének fenntartására. 

A Pályázó tulajdonosi háttere tisztázott, a 
szervezeti struktúrája, foglalkoztatotti 
állománya (létszám és egyéni vállalkozás esetén 
a vállalkozó végzettsége, gyakorlata, 
együttműködései) alkalmassá teszi a 
vállalkozást a pályázat végrehajtására és 
működtetésére. 

0-3 pont 

b1) A pályázatot benyújtó kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozás 

működése pénzügyi 

szempontból átlátható, a 

folyamatos működés feltételei 

biztosítottak 

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetén a 
Pályázó részletesen bemutatja a vállalkozás fő- 
és melléktevékenységeit, gazdasági helyzetét, a 
nettó árbevételét (fő és melléktevékenységek 
szerinti bontásban), adózás előtti eredményét, 
a követelések (szerkezete), kötelezettségeinek 
(hátrasorolt, hosszú, illetve rövid lejáratú 
kötelezettségek) állományát. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a vállalkozás folyamatos 
működése biztosított a fenntartási időszak 
során. 

0-6 pont 
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b2) A pályázatot benyújtó KATA 

hatálya alá eső vállalkozás, 

illetve egyéb egyéni vállalkozás 

működése pénzügyi 

szempontból átlátható, a 

folyamatos működés feltételei 

biztosítottak 

A pályázó részletesen bemutatja fő és 
melléktevékenységeit. Amennyiben a Pályázó 
vállalkozás a KATA hatálya alá esik úgy az elmúlt 
három évre vonatkozóan mutassa be a bevételi, 
jövedelmi adatait, nem a KATA hatálya alá eső 
vállalkozás (amennyiben ez lehetséges) a 
fentieken túl három évre visszamenő költségeit 
is. Ezek alapján megállapítható, hogy a 
vállalkozás folyamatos működése biztosított a 
fenntartási időszak során. 

0-6 pont 

c1a) A pályázatot benyújtó kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozást 

pénzügyi mutatói alkalmassá 

teszik a pályázat 

megvalósítására, 

működtetésére. 

Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek / 
rövid lejáratú kötelezettségek):  

 1-nél magasabb érték (1 
pont) 

 1-nél alacsonyabb érték (0 
pont) 

0/1 pont 

c1b)  Kötelezettségek részaránya 
(kötelezettségek/források összesen × 100):  

 80% alatt (1 pont) 

 80% felett (0 pont) 

0/1 pont 

c2)  A pályázatot benyújtó KATA 

hatálya alá eső vállalkozást, 

illetve egyéb egyéni vállalkozást 

pénzügyi mutatói alkalmassá 

teszik a pályázat megvalósítására 

működtetésére. 

KATA-s vállalkozások esetén: 

Beruházás összértéke/Utolsó lezárt év bevétele 

 50% alatt (2 pont) 

 50% felett (0 pont) 

Egyéb egyéni vállalkozás esetén: 

Beruházás összértéke/Utolsó lezárt adóév 
személyi jövedelemadó alapját képező 
jövedelme 

 50% alatt (2 pont) 

 50% felett (0 pont) 

0/2 pont 

2. A PÁLYÁZAT INDOKOLTSÁGA, 
VÁRHATÓ EREDMÉNYE, 
MUNKAERŐ 
FELHASZNÁLÁSRA 
GYAKOROLT HATÁSA 

 0-18 pont 

 A tervezett pályázat 

indokoltságának bemutatása. 

A Pályázó részletesen bemutatja, hogy a 

pályázatot mi teszi szükségessé, a jelenlegi 

helyzethez képest milyen módon változtatja 

majd meg a vállalkozás termelési folyamatait, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás 

versenyképességéhez. 

0-8 pont 

 A tervezett fejlesztés 

igazolhatóan hozzájárul a Pályázó 

eredményesebb működéséhez 

A pályázatban adatokkal alátámasztottan 
bemutatásra kerül, hogy a fejlesztés révén 
hogyan és mekkora mértékben javul a Pályázó 
forgalma, termelékenysége/eredményessége, 
energiafelhasználása stb.: 0-8 pont 

0-8 pont 
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 Munkahelymegtartás és 

munkahelyteremtés  

Nem vállalja a munkahelyek megtartását, vagy 
létrehozását: 0 pont 

A meglévő munkahelyek megtartását, vagy új 
munkahely létrehozását vállalja: 2 pont 

0/2 pont 

3. A PÁLYÁZAT 
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGA 

 0-7 pont 

 A pályázat fajlagos mutatói reális 

piaci áron kerültek 

megtervezésre. A Pályázati 

Kiírásban rögzített belső 

arányokra való megkötések 

betartásra kerültek. Indokolt, 

reális, piaci áraknak megfelelően 

tervezett költségelemek kerültek 

betervezésre. 

a) Bemutatásra kerül a pályázatban jelzett 
beruházással kapcsolatban a piaci ár vállalkozói 
árajánlatokkal alátámasztva  

 3 független ajánlat: 3 pont 

 2 független ajánlat: 2 pont 

 1 független ajánlat: 1 pont 

 nincs árajánlat: 0 pont 

b) A Pályázó csak a valóban fontos és az igények 
kiszolgálásához valóban szükséges 
beruházáselemeket kívánja megvalósítani. A 
költségeket nem növeli indokolatlan módon 
olyan műszaki tartalommal, melyek a pályázat 
elszámolható költségei között szerepelnek 
ugyan, megvalósításuk azonban későbbi 
ütemben is megvalósítható, vagy jelen 
pályázatban túlméretezett kapacitás létrejöttét 
eredményezné.  

 Minden költségtétel indokolt és a 
tervezői költségvetéssel összhangban 
van: 4 pont 

 A költségtételek mindegyike indokolt, 
és több mint 50%-uk összhangban van 
a tervezői költségvetéssel: 3 pont 

 A költségtételek mindegyike indokolt, 
de kevesebb, mint 50%-uk van 
összhangban a tervezői 
költségvetéssel: 2 pont 

 A költségtételek többsége indokolt, de 
a tételek döntő részben nincsenek 
összhangban a tervezői 
költségvetéssel: 1 pont 

 A költségtételek nem indokoltak: 0 
pont 

0-7 pont 

4. A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI ÉS 
MŰSZAKI 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

0 pont esetén a pályázat az értékelés egyéb 
pontszámaitól függetlenül elutasításra kerül! 

0-8 pont 

 A pályázati dokumentáció 

alapján a Pályázó reális 

ütemtervet készített, a pályázat 

határidőre történő befejezését a 

Pályázó megfelelő módon 

biztosítja.  

A Pályázó Gantt-diagram segítségével 
részletesen bemutatja a pályázat 
megvalósításának fontosabb műszaki szakaszait 
és a hozzá kapcsolódó pénzügyi ütemtervet (a 
tervezett bevételek és költségek 
megjelölésével): 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai megfelelően részletezettek 
és reálisak, a műszaki és pénzügyi 

0/1/2/3 pont 
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megvalósítás lépései egyaránt 
szerepelnek benne 3 pont 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai reálisak, de nem megfelelően 
részletezettek, a műszaki és pénzügyi 
megvalósítás lépései egyaránt 
szerepelnek benne 2 pont 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai reálisak, de nem megfelelően 
részletezettek, a pénzügyi 
megvalósítás lépései nem szerepelnek 
benne 1 pont 

 Az ütemterv nem reális, vagy nem 
került benyújtásra 0 pont 

  A fejlesztés gazdasági tevékenység végzésére 
kiemelten alkalmas területen kerül kialakításra: 

 A pályázat vállalkozói parkban, vagy az 
adott tevékenység folytatását 
lehetővé tevő Ipari-gazdasági terület 
(Gip), kereskedelmi szolgáltató terület 
(Gksz), Településközpont vegyes 
terület (Vt), különleges (K) építési 
övezeteiben valósul meg. 1 pont  

 A pályázat nem a felsorolt 
övezetekben valósul meg. 0 pont 

0/1 pont 

  A pályázattal érintett telephely alkalmas a 
pályázat megvalósítására. 

 A telephely önálló helyrajzi számon 
található és kizárólag a vállalkozási 
tevékenység végzésére szolgál, a 
telephelyen a vagyonvédelem 
megfelelő, az a jelenlegi és beszerezni 
kívánt eszközök biztonságos 
elhelyezésére, működtetésére 
alkalmas. 4 pont 

 A telephely nem önálló helyrajzi 
számon található, vagy nem kizárólag 
vállalkozási tevékenység céljaira 
szolgál, de a vállalkozási tevékenység 
önálló elkülönült épületben történik, a 
telephelyen a vagyonvédelem 
megfelelő, az a jelenlegi és beszerezni 
kívánt eszközök biztonságos 
elhelyezésére, működtetésére 
alkalmas. 2 pont 

 A telephely nem önálló helyrajzi 
számon található, nem kizárólag a 
vállalkozási tevékenység céljaira 
szolgál, a vállalkozási tevékenység nem 
önálló elkülönült épületben történik, 
vagy a telephelyen a vagyonvédelem 
nem megfelelő, vagy a jelenlegi és 
beszerezni kívánt eszközök 

0/2/4 pont 
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biztonságos elhelyezésére, 
működtetésére nem alkalmas. 0 pont 

0 pont esetén a pályázat automatikusan 
elutasításra kerül 

5. A PÁLYÁZAT 
MEGVALÓSÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ 
KOCKÁZATOK ÉS AZOK 
KEZELÉSE 

 0-3 pont 

 A fejlesztési elképzelés 

bemutatásában mérlegelésre 

került, hogy milyen valós 

kockázati tényezők 

veszélyeztetik a fejlesztés 

megvalósulását, és milyen 

intézkedéseket tervez a Pályázó a 

kockázatok mérséklésére. 

 A Pályázó teljes körűen felmérte a 

megvalósítást akadályozó vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, azok 

bekövetkezési valószínűségét és reális 

intézkedési tervet készített azok 

hatásainak csökkentésére: 3 pont 

 A Pályázó vázlatosan mérte fel a 

megvalósítást akadályozó, vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, illetve 

azok bekövetkezési valószínűségét, 

vagy hiányos intézkedési tervet 

dolgozott ki: 2 pont 

 A Pályázó vázlatosan mérte fel a 

megvalósítást akadályozó, vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, azok 

bekövetkezési valószínűségét és nem 

készített intézkedési tervet azok 

hatásainak csökkentésére: 1 pont 

 A kockázatelemzés hiányzik a pályázati 

dokumentációból: 0 pont 

0/1/2/3 pont 

6.  A PÁLYÁZAT KÖRNYEZETI 
FENNTARTHATÓSÁGA ÉS 
INNOVATIVITÁSA 

 0-8 pont 

 A pályázat során alkalmazott 

innovatív vagy környezettudatos 

megoldások, a beszerzett eszköz 

esetén annak környezetre 

gyakorolt hatásának bemutatása.  

A Pályázó részletesen, adatokkal 

alátámasztottan bemutatja, hogy a tervezett 

pályázat révén milyen módon változik a 

vállalkozási tevékenység energiafelhasználása, 

környezet terhelése (milyen módon törekedtek 

ennek csökkentésére pl. eszközök 

kiválasztásánál). Az építési felújítási 

tevékenységnél milyen innovatív, vagy 

energiahatékony megoldásokat alkalmaztak, 

milyen módon próbálják meg mérsékelni a 

vállalkozási tevékenység környezetterhelését a 

beruházás és a fenntartás időszakában. 

0-8 pont 

7. A PÁLYÁZAT TERÜLETI 
HATÁSA 

 0-10 pont 
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 A fejlesztendő járások gazdasági 

versenyképessége 

szempontjából kiemelt ágazatok 

támogatása 

A Pályázó támogatási igény alapját képező fő- 

vagy melléktevékenysége a Pályázati Kiírás 4.1. 

pontjában szereplő ágazatok alá tartozik 

(TEÁOR’08 szerint). 

 igen 6 pont 

 nem 0 pont 

0/6 pont 

 A pályázat a leszakadó 

járásokban vált ki közvetlen 

gazdasági és társadalmi hatást  

A Pályázó székhelye és pályázattal érintett 
telephelye a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi 
vagy Szobi járások valamelyikének területén 
található. 4 pont 
A Pályázónak a pályázattal érintett telephelye a 
Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi vagy Szobi 
járások valamelyikének területén található, és 
vállalja, hogy székhelyét e négy járás területén 
található telephelyére áthelyezi.4 4 pont 
A Pályázó székhelye Pest megyében található, a 
pályázattal érintett telephelye a Ceglédi, 
Nagykátai, Nagykőrösi vagy Szobi járások 
valamelyikének területén található. 2 pont 
A Pályázó székhelye nem Pest megyében 
található, azonban a pályázatot a Ceglédi, 
Nagykátai, Nagykőrösi vagy Szobi járások 
valamelyikének területén található telephelyén 
valósítja meg. 1 pont 

1/2/4 pont 

8.  A PÁLYÁZAT ILLESZKEDÉSE A 
TERÜLETFEJLESZTÉSI 
PROGRAMHOZ 

 0/1/2/3/4 
pont 

 A pályázat elősegíti a Pest Megyei 

Területfejlesztési Program 

megvalósítását, hozzájárul a 

területi kiegyenlítődéshez, a 

megye versenyképességének 

javításához 

 

A Pályázó bemutatja, hogy a pályázatban 

megjelölt eszközbeszerzés mely alább felsorolt 

programelemek megvalósulásához járul hozzá: 

GD1.b Vállalkozások foglalkoztatásának 

ösztönzése 

GD1.c Vállalkozások telephely feltételeinek 

javítása  

GD2.a Kiemelt jelentőségű ágazatok (pl: 

járműgyártás, elektronikai, híradástechnika, 

gyógyszeripar) fejlesztése 

GD2.b Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

növekedésének biztosítása 

GD2.d Turizmus, mint stratégiai ágazat 

fejlesztése 

GD2.e Kreatív ipar fejlesztése 

GD2.f Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

GD3.a Ipoly mente (Szobi) térség fejlesztése 

0/1/2/3/4 

pont 

                                                           

4 Az áthelyezésnek a támogatott tevékenység időtartamának végéig meg kell történnie, és a székhelynek a 
fenntartási idő végéig a kedvezményezett járás területén kell maradnia.  
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GD3.b Tápió mente (Nagykátai) térség 

fejlesztése 

GD3.d Ceglédi (Nagykőrösi) térség fejlesztése 

TF6.c Gazdasági társaságok 

energiahatékonysági beruházásai 

Célonként egy, de maximum 4 pont adható.  

0 pont esetén a pályázat az értékelés egyéb 

pontszámaitól függetlenül elutasításra kerül! 

 Összesen  69 pont 

 

Nem támogatható a pályázat, az A-E objektív elutasítási szempontok bármelyikére „nem” minősítést 

kap, és/vagy a fenti táblázatban kiemelten jelzett szempontok egyikére 0 pontot kap, és/vagy nem 

éri el a támogathatósági feltételként elvárt minimális 35 pontot, és/vagy nem tesz legalább egy 

kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.  

A tartalmi értékelési szempontok nagyléptékű pályázat esetén a következők:  

 Értékelési szempont Értékelés módja  
 

Minősítés 
(pontszám) 

 OBJEKTÍV ELUTASÍTÁSI SZEMPONTOK 

A A Pályázó, illetve az árajánlatadó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között 

fennálló egyezés nincs 
igen/nem 

B A saját forrás nem magánszeméllyel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi 

vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén 

biztosított 

igen/nem 

C A Pályázó bemutatja az önerő rendelkezésre állásáról szóló, releváns tartalmú 

alátámasztó nyilatkozatot 
igen/nem 

D A tervezett telephelyen a Pályázó azon főtevékenységét, illetve azt a 

melléktevékenységét végzi majd, amelyre tekintettel a támogatást kéri 
igen/nem 

E A Pályázónak nincs köztartozása igen/nem 

1. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET 
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 
JELENLEGI GAZDASÁGI 
TELJESÍTMÉNYE 

 0-11 pont 

a) A Pályázó működési keretei 

alkalmasak a pályázat 

megvalósítására, 

tevékenységének fenntartására. 

A Pályázó tulajdonosi háttere tisztázott, a 
szervezeti struktúrája, foglalkoztatotti 
állománya alkalmassá teszi a vállalkozást a 
pályázat végrehajtására és működtetésére. 

0-3 pont 
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b1) A pályázatot benyújtó kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozás 

működése pénzügyi 

szempontból átlátható, a 

folyamatos működés feltételei 

biztosítottak. 

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetén a 
Pályázó részletesen bemutatja a vállalkozás fő 
és melléktevékenységeit, gazdasági helyzetét, a 
nettó árbevételét (fő és melléktevékenységek 
szerinti bontásban), adózás előtti eredményét, 
a követelések (szerkezete), kötelezettségeinek 
(hátrasorolt, hosszú, illetve rövid lejáratú 
kötelezettségek) állományát. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a vállalkozás folyamatos 
működése biztosított a fenntartási időszak 
során. 

0-6 pont 

b2) A pályázatot benyújtó KATA 

hatálya alá eső vállalkozás, 

illetve egyéb egyéni vállalkozás 

működése pénzügyi 

szempontból átlátható, a 

folyamatos működés feltételei 

biztosítottak 

A pályázó részletesen bemutatja fő és 
melléktevékenységeit. Amennyiben a Pályázó 
vállalkozás a KATA hatálya alá esik úgy az elmúlt 
három évre vonatkozóan mutassa be a bevételi, 
jövedelmi adatait, nem a KATA hatálya alá eső 
vállalkozás (amennyiben ez lehetséges) a 
fentieken túl három évre visszamenő költségeit 
is. Ezek alapján megállapítható, hogy a 
vállalkozás folyamatos működése biztosított a 
fenntartási időszak során. 

0-6 pont 

c1a) A pályázatot benyújtó kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozást 

pénzügyi mutatói alkalmassá 

teszik a pályázat 

megvalósítására, 

működtetésére. 

Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek / 
rövid lejáratú kötelezettségek):  

 1-nél magasabb érték (1 pont) 

 1-nél alacsonyabb érték (0 pont) 

0/1 pont 

c1b)  Kötelezettségek részaránya 
(kötelezettségek/források összesen × 100):  

 80% alatt (1 pont) 

 80% felett (0 pont) 

0/1 pont 

c2)  A pályázatot benyújtó KATA 

hatálya alá eső vállalkozást, 

illetve egyéb egyéni vállalkozást 

pénzügyi mutatói alkalmassá 

teszik a pályázat megvalósítására 

működtetésére. 

KATA-s vállalkozások esetén: 

Beruházás összértéke/Utolsó lezárt év bevétele 

 50% alatt (2 pont) 

 50% felett (0 pont) 

Egyéb egyéni vállalkozás esetén: 

Beruházás összértéke/Utolsó lezárt adóév 
személyi jövedelemadó alapját képező 
jövedelme 

 50% alatt (2 pont) 

 50% felett (0 pont) 

0/2 pont 

2. A PÁLYÁZAT INDOKOLTSÁGA, 
VÁRHATÓ EREDMÉNYE, 
GAZDÁLKODÁSRA, ÉS 
MUNKAERŐ 

 0-22 pont 
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FELHASZNÁLÁSRA 
GYAKOROLT HATÁSA 

 A tervezett pályázat 

indokoltságának bemutatása. 

A Pályázó részletesen pénzügyi és műszaki 

mutatókkal alátámasztva bemutatja, hogy a 

pályázatot mi teszi szükségessé, a jelenlegi 

helyzethez képest milyen módon változtatja 

majd meg a vállalkozás termelési folyamatait, 

hogyan járul hozzá a vállalkozás 

versenyképességéhez. 

0-8 pont 

 A tervezett fejlesztés 

igazolhatóan hozzájárul a Pályázó 

eredményesebb működéséhez 

A pályázatban adatokkal alátámasztottan 
bemutatásra kerül, hogy a fejlesztés révén 
hogyan és mekkora mértékben javul a Pályázó 
forgalma, termelékenysége/eredményessége, 
energiafelhasználása stb.: 0-8 pont 

0-8 pont 

 Munkahelymegtartás és 

munkahelyteremtés  

Nem vállalja a munkahelyek megtartását, vagy 
létrehozását: 0 pont 

Vállalja a fenntartási időszak végéig a meglévő 
munkahelyek megtartását: 3 pont 

Vállalja a fenntartási időszak végéig a meglévő 
munkahelyek megtartását és ezen felül új 
munkahely létrehozását: 6 pont 

0/3/6 pont 

3. A PÁLYÁZAT 
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGA 

 0-7 pont 

 A pályázat fajlagos mutatói reális 

piaci áron kerültek 

megtervezésre. A Pályázati 

Kiírásban rögzített belső 

arányokra való megkötések 

betartásra kerültek. Indokolt, 

reális, piaci áraknak megfelelően 

tervezett költségelemek kerültek 

betervezésre. 

a) Bemutatásra kerül a pályázatban jelzett 
pályázattal kapcsolatban a piaci ár vállalkozói 
árajánlatokkal, illetve ahol releváns tervezői 
költségbecsléssel alátámasztva  

 3 független ajánlat: 3 pont 

 2 független ajánlat: 2 pont 

 1 független ajánlat: 1 pont 

 nincs árajánlat: 0 pont 

b) A Pályázó csak a valóban fontos és az igények 
kiszolgálásához valóban szükséges 
projektelemeket kívánja megvalósítani. A 
költségeket nem növeli indokolatlan módon 
olyan műszaki tartalommal, melyek a pályázat 
elszámolható költségei között szerepelnek 
ugyan, megvalósításuk azonban későbbi 
ütemben is megvalósítható, vagy jelen 
pályázatban túlméretezett kapacitás létrejöttét 
eredményezné.  

 Minden költségtétel indokolt és a 
tervezői költségvetéssel összhangban 
van: 4 pont 

 A költségtételek mindegyike indokolt, 
és több mint 50%-uk összhangban van 
a tervezői költségvetéssel: 3 pont 

 A költségtételek mindegyike indokolt, 
de kevesebb, mint 50%-uk van 

0-7 pont 
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összhangban a tervezői 
költségvetéssel: 2 pont 

 A költségtételek többsége indokolt, de 
a tételek döntő részben nincsenek 
összhangban a tervezői 
költségvetéssel: 1 pont 

 A költségtételek nem indokoltak: 0 
pont 

4. A PÁLYÁZAT SZINERGIÁJA  0-12 pont 

a) A pályázat kapcsolódik az elmúlt 

öt éven belül megvalósított 

pályázathoz. 

Bemutatásra kerülnek azok a jelenleg tervezett 
projekthez kapcsolódó korábbi fejlesztések, 
amelyeket a Pályázó más forrásból, (hazai, 
uniós, saját) valósított meg az elmúlt 5 évben. 

 egy kapcsolódó, lezárt fejlesztés: 2 
pont 

 több kapcsolódó, lezárt fejlesztés: 4 
pont 

0/2/4 pont 

 

 

 

b) A Pályázó telephelyén komplex 

fejlesztést hajt végre 

A Pályázó olyan komplex fejlesztést hajt végre, 
amely egyszerre telephely-fejlesztési és eszköz-
beruházási elemeket is tartalmaz úgy, hogy a 
telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési elem 
teljes pályázati költségvetési aránya eléri a 
legalább 40%-ot.  

 igen 8 pont 

 nem 0 pont 

0/8 pont 

5. A PÁLYÁZAT PÉNZÜGYI ÉS 
MŰSZAKI 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ÉS 
ELŐKÉSZÍTETTSÉGE 

0 pont esetén a pályázat az értékelés egyéb 
pontszámaitól függetlenül elutasításra kerül! 

0-9 pont 

 A pályázati dokumentáció 

alapján a Pályázó reális 

ütemtervet készített, a pályázat 

határidőre történő befejezését a 

Pályázó megfelelő módon 

biztosítja  

A Pályázó Gantt-diagram segítségével 
részletesen bemutatja a pályázat 
megvalósításának fontosabb műszaki szakaszait 
és a hozzá kapcsolódó pénzügyi ütemtervet (a 
tervezett bevételek és költségek 
megjelölésével): 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai megfelelően részletezettek 
és reálisak, a műszaki és pénzügyi 
megvalósítás lépései egyaránt 
szerepelnek benne 3 pont 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai reálisak, de nem megfelelően 
részletezettek, a műszaki és pénzügyi 
megvalósítás lépései egyaránt 
szerepelnek benne 2 pont 

 Az ütemtervben a projektmegvalósítás 
szakaszai reálisak, de nem megfelelően 
részletezettek, a pénzügyi 
megvalósítás lépései nem szerepelnek 
benne 1 pont 

 Az ütemterv nem reális, vagy nem 
került benyújtásra 0 pont 

0/1/2/3 pont 
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 A pályázat fejlesztésre alkalmas 

helyen valósul meg. 

A fejlesztés gazdasági tevékenység végzésére 
kiemelten alkalmas területen kerül kialakításra: 

 A pályázat vállalkozói parkban, vagy az 
adott tevékenység folytatását 
lehetővé tevő Ipari-gazdasági terület 
(Gip), kereskedelmi szolgáltató terület 
(Gksz), Településközpont vegyes 
terület (Vt), különleges (K) építési 
övezeteiben valósul meg. 2 pont  

 A pályázat nem a felsorolt 
övezetekben valósul meg. 0 pont 

0/2 pont 

  A pályázattal érintett telephely alkalmas a 
pályázat megvalósítására. 

 A telephely a jelenlegi és beszerezni 
kívánt eszközök biztonságos 
elhelyezésére, működtetésére 
alkalmas, illetve építési tevékenység 
esetén a telken a tervezett épület a 
helyi építési szabályoknak megfelel, 
tulajdonviszonyai rendezettek 2 pont 

 A telephely a jelenlegi és beszerezni 
kívánt eszközök biztonságos 
elhelyezésére, működtetésére nem 
alkalmas, illetve építési tevékenység 
esetén a telken a tervezett épület a 
helyi építési szabályoknak nem felel 
meg, vagy tulajdonviszonyai nem 
rendezettek 0 pont 

0 pont esetén a pályázat automatikusan 
elutasításra kerül 

0/2 pont 

 A pályázat előkészítettsége A Pályázó a pályázatot megfelelően 
előkészítette. 

 A Pályázó beruházási tervet készített 
és azt a pályázathoz csatolta, illetve 
építési tevékenység esetén építési 
engedéllyel rendelkezik, vagy 
benyújtotta azt az építésügyi 
hatósághoz. 2 pont 

 Építési tevékenységet és 
eszközberuházást egyaránt tervező 
Pályázók esetében vagy beruházási 
terv nem készült, vagy nem 
rendelkezik építési engedéllyel, illetve 
nem nyújtotta be azt az építésügyi 
hatósághoz. 1 pont 

 A Pályázó nem készített beruházási 
tervet vagy nem csatolta a 
pályázathoz, illetve építési 
tevékenység esetén nem rendelkezik 
építési engedéllyel, és nem nyújtotta 
be azt az építésügyi hatósághoz. 0 pont 

0/1/2 pont 

6. A PÁLYÁZAT KOCKÁZATAI  0-3 pont 



46 

 

 A fejlesztési elképzelés 

bemutatásában mérlegelésre 

került, hogy milyen valós 

kockázati tényezők 

veszélyeztetik a fejlesztés 

megvalósulását, és milyen 

intézkedések lettek tervezve a 

kockázatok mérséklésére. 

 A Pályázó teljes körűen felmérte a 

megvalósítást akadályozó, vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, azok 

bekövetkezési valószínűségét és reális 

intézkedési tervet készített azok 

hatásainak csökkentésére: 3 pont 

 A Pályázó vázlatosan mérte fel a 

megvalósítást akadályozó, vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, illetve 

azok bekövetkezési valószínűségét, 

vagy hiányos intézkedési tervet 

dolgozott ki: 2 pont 

 A Pályázó vázlatosan mérte fel a 

megvalósítást akadályozó, vagy 

lehetetlenné tévő kockázatokat, azok 

bekövetkezési valószínűségét és nem 

készített intézkedési tervet azok 

hatásainak csökkentésére: 1 pont 

 A kockázatelemzés hiányzik a pályázati 

dokumentációból: 0 pont 

0/1/2/3 pont 

7. A PÁLYÁZAT KÖRNYEZETI 
FENNTARTHATÓSÁGA ÉS 
INNOVATIVITÁSA 

 0-8 pont 

 A pályázat során alkalmazott 

innovatív, vagy környezettudatos 

megoldások, a beszerzett eszköz 

esetén annak környezetre 

gyakorolt hatásának bemutatása.  

A Pályázó részletesen, adatokkal 

alátámasztottan bemutatja, hogy a tervezett 

pályázat révén milyen módon változik a 

vállalkozási tevékenység energiafelhasználása, 

környezet terhelése (milyen módon törekedtek 

ennek csökkentésére pl. eszközök 

kiválasztásánál). Az építési felújítási 

tevékenységnél milyen innovatív, vagy 

energiahatékony megoldásokat alkalmaztak, 

milyen módon próbálják meg mérsékelni a 

vállalkozási tevékenység környezetterhelését a 

beruházás és a fenntartás időszakában. 

0-8 pont 

8. A PÁLYÁZAT TERÜLETI 
HATÁSA 

 0-10 pont 

 A fejlesztendő járások gazdasági 

versenyképessége 

szempontjából kiemelt ágazatok 

támogatása 

A Pályázó támogatási igény alapját képező fő- 

vagy melléktevékenysége a Pályázati Kiírás 4.1. 

pontjában szereplő ágazatok alá tartozik 

(TEÁOR’08 szerint). 

 igen 6 pont 

 nem 0 pont 

0/6 pont 

 A pályázat a leszakadó 

járásokban vált ki közvetlen 

gazdasági és társadalmi hatást  

A Pályázó székhelye és pályázattal érintett 
telephelye a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi 
járások valamelyikének területén található. 4 
pont 

1/2/4 pont 
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A Pályázónak a pályázattal érintett telephelye a 
Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi járások 
valamelyikének területén található, és vállalja, 
hogy székhelyét e négy járás területén található 
telephelyére áthelyezi5. 4 pont 
A Pályázó székhelye Pest megyében található, a 
pályázattal érintett telephelye a Ceglédi, 
Nagykátai, Nagykőrösi járások valamelyikének 
területén található. 2 pont 
A Pályázó székhelye nem Pest megyében 
található, azonban a pályázatot a Ceglédi, 
Nagykátai, Nagykőrösi járások valamelyikének 
területén található telephelyén valósítja meg. 1 
pont 

9.   A PÁLYÁZAT ILLESZKEDÉSE A 
TERÜLETFEJLESZTÉSI 
PROGRAMHOZ 

 0/1/2/3/4 
pont 

 A pályázat elősegíti a Pest Megyei 

Területfejlesztési Program 

megvalósítását, hozzájárul a 

területi kiegyenlítődéshez, a 

megye versenyképességének 

javításához 

 

A Pályázó bemutatja, hogy a pályázatban 

megjelölt eszközbeszerzés mely alább felsorolt 

programelemek megvalósulásához járul hozzá: 

GD1.b Vállalkozások foglalkoztatásának 

ösztönzése 

GD1.c Vállalkozások telephely feltételeinek 

javítása  

GD2.a Kiemelt jelentőségű ágazatok (pl.: 

járműgyártás, elektronikai, híradástechnika, 

gyógyszeripar) fejlesztése 

GD2.b Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

növekedésének biztosítása 

GD2.d Turizmus, mint stratégiai ágazat 

fejlesztése 

GD2.e Kreatív ipar fejlesztése 

GD2.f Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

GD3.aIpoly mente (Szobi) térség fejlesztése 

GD3.b Tápió mente (Nagykátai) térség 

fejlesztése 

GD3.d Ceglédi (Nagykőrösi) térség fejlesztése 

TF6.c Gazdasági társaságok 

energiahatékonysági beruházásai 

Célonként egy, de maximum 4 pont adható.  

0/1/2/3/4 

pont 

                                                           

5 Az áthelyezésnek a támogatott tevékenység időtartamának végéig meg kell történnie, és a székhelynek a 
fenntartási idő végéig a kedvezményezett járás területén kell maradnia.  
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0 pont esetén a pályázat az értékelés egyéb 

pontszámaitól függetlenül elutasításra kerül! 

 Összesen  86 pont 

Nem támogatható a pályázat, az A-E objektív elutasítási szempontok bármelyikére „nem” minősítést 

kap, és/vagy a fenti táblázatban kiemelten jelzett szempontok egyikére 0 pontot kap, és/vagy nem 

éri el a támogathatósági feltételként elvárt minimális 43 pontot, és/vagy nem tesz legalább egy 

kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.  

A tartalmi értékelést a PM és Pest Megye Önkormányzata közösen végzi. 

Indokolt esetben lehetőség van a tartami értékelés szakaszában tisztázó kérdés feltevésére az 

értékelők részéről a Pályázó felé. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez 

kapcsolódóan a felszólítás átvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben a Pályázó a 

felszólításra határidőben nem válaszol, a pályázat kizárólag a rendelkezésre álló adatok alapján kerül 

elbírálásra vagy elutasításra.  

Amennyiben a pályázat nyertessége esetén kiderül, hogy a Pályázó valótlan nyilatkozatot tett és ezzel 

megtévesztette a pályázat döntéshozó testületét, kizárható a pályázat megvalósításából. 

8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje 

A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntés-előkészítő 

Bizottság (a továbbiakban: DEB) végzi a tartalmi értékelésen átesett pályázatok sorrendjét megállapító 

döntési javaslat alapján, melyben a sorba rendezés az egyes pályázatok PM és Pest Megye 

Önkormányzata által végzett értékeléséből képzett átlagpontjai szerint történik. 

A DEB tagjai: 

- a PM területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szakterületének egy delegáltja,  

- a PM államháztartásért felelős államtitkárának egy delegáltja,  

-  az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és –szabályozásért felelős 

államtitkárának egy delegáltja, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós 

fejlesztésekért felelős államtitkárának egy delegáltja, 

- a Pest megye fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős miniszteri biztos delegáltja,  

- Pest Megye Önkormányzat egy delegáltja, 

- a Kincstár egy delegáltja. 

A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára 

kerüléséről a pénzügyminiszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.  

A Miniszter döntése támogató, amennyiben 

- a pályázat megfelelt a jogszabályban és a pályázati dokumentációban előírt feltételeknek;  

- az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből 

adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre; 

- a DEB a pályázatot támogatásra javasolta.  

Amennyiben a DEB indokolt döntési javaslatában valamely elszámolható költségtétel csökkentése vagy 

elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest 

csökkentett mértékű támogatás megítélésére is irányulhat. 
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Amennyiben a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült a 

Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére. A tartaléklista visszavonásig 

érvényes. 

A tartaléklistára kerülő pályázatok sorba rendezésének elsődleges szempontja az értékelési 

átlagpontszám. Az azonos értékelési átlagpontszámmal rendelkező, támogatásra vagy tartaléklistára 

javasolt pályázatok vonatkozásában a sorba rendezés az alábbiak szerint történik: 

• az 1. értékelési szempontra kapott pontszám szerinti csökkenő sorrend, majd 

• a 2. értékelési szempontra kapott pontszám szerinti csökkenő sorrend, majd 

• a 3. értékelési szempontra kapott pontszám szerinti csökkenő sorrend, majd 

• a 4. értékelési szempontra kapott pontszám szerinti csökkenő sorrend,  

• végül, ha a felsorolt szempontok szerint két pályázat azonos helyen szerepelne, akkor az 

alacsonyabb támogatási összeggel rendelkező sorolódik előbbre.  

Ha a nyertes Pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződést bármilyen okból nem kötik meg, a 

felszabaduló forrás erejéig a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a 

tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. Amennyiben a fennmaradt 

forrás nem elegendő a sorban következő pályázatra, de az azt követőre igen, úgy lehetőség van arra, 

hogy a sorrend szerinti pályázat helyett az azt követő, első megfelelő nagyságrendű pályázat kerüljön 

támogatásra. 

A Miniszter döntése elutasító, amennyiben 

- a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak; vagy 

- az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a 

rendelkezésre álló keret lekötésre került; vagy 

- a DEB a pályázat támogatását nem javasolta. 

A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hoz döntést. A Pályázati Kiírás 

felfüggesztése esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő 

120. nap.  

A Pályázókat a döntésről a Kincstár írásban értesíti a Miniszter döntését követő 5 munkanapon belül. 

A Miniszter döntését követően az PM gondoskodik a támogatói döntésnek a Minisztérium honlapján 

való közzétételéről. Ezzel egy időben a támogatói döntésekről szóló információk a Kincstár és a Pest 

Megye Önkormányzata honlapján is megjelennek.  

9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  

9.1. A Támogatási Szerződés megkötése  

A Támogatási Szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 45 napon belül 

meg kell kötni. 

Ha a Kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül 

sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. 
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Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a 

szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem 

hosszabb időtartalmú új határidőt állapíthat meg. 

Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, aki 

- nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, és 50. §-ában meghatározott követelményeknek; 

- nem nyilatkozik a saját forrás meglétéről az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, 

vagy hitel felvétele esetén nem nyújtja be a hitelszerződést; 

- a támogatott tevékenység megvalósításához szükséges engedélyeket vagy az engedélyezési 

eljárás megindításáról szóló nyilatkozatot nem nyújtotta be, 

- jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott 

eljárás alatt áll;  

- a pályázatban érintett létesítménye, és/vagy a pályázatban beszerzendő eszköz (ök) 

vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat 

tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült, azaz nyertessége esetén 

kettős finanszírozás következne be a beruházás esetében; a támogatási rendszerből való 

kizárás hatálya alatt áll; 

- harmadik személlyel szemben olyan kötelezettséggel bír, amely a támogatott tevékenység 

célját meghiúsíthatja; 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

- az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása 

pályázása mellett nyújtott be pályázatot; 

- a jogszabályban, döntésről szóló értesítő levélben a Támogatási Szerződés megkötésének 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be 

vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket 

teljesítette és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul megküldte, a Kincstár előkészíti és megküldi 

a Pályázónak a Támogatási Szerződés tervezetét aláírás céljából.  

A Pályázónak a szerződéskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a 

hiánypótlásra, a jelen Pályázati Kiírás 8.1 pontjában foglalt határidő betartásával. 

A Kedvezményezett az aláírást követően haladéktalanul köteles a Támogatási Szerződés valamennyi 

példányát a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni vagy a 7.1. pontban megadott címre 

személyesen eljuttatni.  

A Támogatási Szerződést támogatói oldalról a Kincstár írja alá, melyet követően egy eredeti példányt 

visszaküld a Kedvezményezettnek. 
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9.2. A Támogatási Szerződés módosítása 

Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha 

• a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a Támogatási Szerződésben 

meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja 

meg; 

• a Támogatási Szerződésben meghatározott kötelezően vállalandó, telephelyfejlesztésre 

vonatkozó indikátorok értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 80%, az 

árbevételre vonatkozó kötelező indikátor értékének várható teljesülése pedig a célérték 

legalább 50%-át; 

• a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt vált szükségessé, előre nem 

látható okból merült fel és összességében a pályázatban benyújtott műszaki tartalomhoz 

képest a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos 

értékű műszaki, szakmai megoldás jön létre. 

Ha a Támogatási Szerződés a fentieken kívüli szakmai tartalmában, költségvetésében történik változás, 

a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, amelyet a Kedvezményezett módosítási kérelem 

benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.  

A Támogatási Szerződés módosítása kiemelten szükséges, amennyiben 

- a támogatott tevékenység Támogatási Szerződésben meghatározott megvalósítási, 

felhasználási és beszámolási határidejéhez képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható; 

- a Támogatási Szerződésben meghatározott, telephelyfejlesztésre vonatkozó kötelező 

indikátor értékének várható teljesülése eléri a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 

50%-át, de nem éri el a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 80%-át;  

- a Támogatási Szerződésben meghatározott, árbevételre vonatkozó kötelező indikátor 

értékének várható nem éri el a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 50%-át;  

- a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé; 

- a Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest a 

támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőtlenebb műszaki, szakmai 

megoldás jön létre; 

-    az 5.6.b) pont alapján rendelkezésre bocsátott biztosíték mértékének csökkentését kéri a 

Kedvezményezett és a Támogató ehhez hozzájárul 

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a Pályázati Kiírás szerint támogatott eredeti cél 

megváltoztatására és a Támogatási Szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési 

támogatás biztosítására. 

A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és 

Pályázati Kiírásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról. 

A Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a 

Támogató dönt az alapján, hogy a Támogatási Szerződés tervezett módosítása a támogatási döntés 

meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja.  

A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti és aláírja a szerződés módosítását és gyakorolja a 

kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört.  
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Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a szerződésmódosítás 

hatálybalépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a Kedvezményezett mulasztásából 

nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése hatályát veszti. 

9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése  

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba 

ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése 

fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt 

körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, 

illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a Kedvezményezett a 

tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak. 

Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a 

Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, Támogatási 

Szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására 

jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.  

Támogató a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az 

alábbi esetek valamelyike bekövetkezik: 

- a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat 

hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a 

költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét 

ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; 

- az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 

következik be, vagy jut Támogató tudomására; 

- a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a Támogatási 

Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

- a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben, vagy a Támogatási Szerződésben 

foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és 

ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni; 

- a Kedvezményezett a támogatási összeget a Támogatási Szerződésben meghatározottól akár 

részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 

- a Támogatási Szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 

igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 

- a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a Támogatási Szerződés megkötésekor tett 

nyilatkozatai bármelyikét visszavonja; 

- a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (részbeszámoló, beszámoló vagy záró beszámoló) 

határidejét a Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően 

teljesíti;  

- a biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a 

Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének megfelelő 

további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem 

intézkedik; 

- a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet 

szenved; 
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- a Kedvezményezett a támogatott tevékenység aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem 

rendelkezik; 

- a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem 

folytatta le; 

- az 5.4 pont szerinti indikátorok tekintetében vállalt célértékek jelen pont szerint alulteljesülnek; 

- a jelen Pályázati Kiírás keretében benyújtott pályázatában beszerzett bármely eszköz vagy a 

támogatással érintett ingatlan a fenntartási időszak leteltét megelőzően a Pályázó által 

értékesítésre kerül; 

- a fenntartási kötelezettség nem teljesül; 

- a Kedvezményezett Ávr. szerinti, illetőleg a Támogatási Szerződésben rögzített visszatérítési, 

visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem 

teljesíti. 

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a Támogatási Szerződéstől történő elállás, annak felmondása, 

visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98-

99. §-ainak figyelembe vételével köteles ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt 

visszafizetni. 

A Támogató elrendelheti az 5.4. pont szerinti indikátorok esetén a meg nem valósult 

indikátorértéknek megfelelő támogatási összeg és annak az Ávr. 98-99. §-a szerinti kamatainak a 

Kedvezményezett általi visszafizetését, ha  

 a projekt a telephelyfejlesztésre vonatkozó kötelező indikátorok vállalt értéke vonatkozásában 

50%-ot elérő, de 80%-ot el nem érő mértékben valósul meg, 

 a projekt az árbevételre vonatkozó kötelező indikátor vonatkozásában 50%-ot el nem érő 

mértékben valósul meg. 

A Támogató elrendelheti az igénybe vett támogatás arányos, kamattal növelt összegének 

visszafizetését, ha a támogatott tevékenység műszaki tartalma a Támogatási Szerződésben vagy a 

Pályázatban foglaltakhoz képest csökken, így a Kedvezményezett a meg nem valósult műszaki 

tartalomra eső támogatás összegével alacsonyabb támogatási összegre jogosult. 

A Támogató elrendelheti az igénybe vett támogatás teljes, kamattal növelt visszafizetését és az 

igénybe nem vett támogatás visszavonását, ha 

- a projekt a telephelyfejlesztésre vonatkozó kötelező indikátor vállalt értékének 50%-ot el nem érő 

mértékben valósul meg, vagy  

- a megtartott munkahelyekre vonatkozó indikátorvállalás 50%-ot el nem érő mértékben valósul 

meg, vagy 

- az új munkahelyekre vonatkozó indikátorvállalás 50%-ot el nem érő mértékben valósul meg, vagy 

- a projekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagy 

- az elfogadott céltól eltérő projektet valósítanak meg, vagy 

- a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve nem teljesül, vagy 

- a Kedvezményezett az Ávr. szerinti, illetőleg a Támogatási Szerződésben rögzített visszatérítési, 

visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem 

teljesíti. 

A Támogató elrendelheti az igénybe vett támogatás 25%-ának kamattal növelt visszafizetését, ha a 

Kedvezményezett a székhelyének Pest megye jelen Kiírással érintett négy járásának valamelyikére 
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történő áthelyezését vállalta, de e vállalást a megadott határidőig nem teljesíti, vagy a fenntartási 

időszak végéig nem tartja fenn. 

A Támogató elrendelheti az igénybe vett támogatás 10%-ának kamattal növelt visszafizetését, ha a 

Kedvezményezett a fejlesztéshez kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségét nem teljesíti. 

Különböző szankcionálási esetek együttes fennállása esetén az egyes szankciómértékek összeadódnak. 

A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, Támogatási Szerződésben megjelölt 

számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.  

A visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el. 

10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

A Pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, vagy a 

Támogatási Szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére 

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Pályázati Kiírásba vagy a Támogatási Szerződésbe ütközik. A 

Pályázó csak olyan döntés, intézkedés ellen nyújthat be kifogást, amely a Pályázóra, illetve a 

Kedvezményezettre vonatkozó jogot, vagy kötelezettséget közvetlenül állapít meg, és amellyel 

szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

A kifogást – amelynek tartalmaznia szükséges az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltakat – írásban, 

a Kincstár számára kell benyújtani a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 

megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon 

belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül. 

11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE  

A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének 

ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával 

kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.  

A pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó időszakban – a Pályázóval / Kedvezményezettel 

történt előzetes egyeztetést követően – bármikor a Kincstár helyszíni ellenőrzést folytathat le.  

A projekt megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtását 

követően 90 napon belül a Kincstár helyszíni utóellenőrzést, a fenntartási időszak végét követő 90 

napon belül helyszíni záró ellenőrzést végez. 

A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban 

elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az 

ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni. 

12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS  

A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/hu/), és a 

http://www.allamkincstar.gov.hu/ weboldalakon találhatók meg. 

A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a 

pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.  

http://www.kormany.hu/hu/)
http://www.allamkincstar.gov.hu/
mailto:pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu
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1. MELLÉKLET – A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK TEÁOR SZERINTI FŐ- ÉS 
MELLÉKTEVÉKENYSÉGE  

10 Élelmiszergyártás 

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 

11 Italgyártás 

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 

13 Textília gyártása 

1310 Textilszálak fonása 
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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) 

1396 Műszaki textiláru gyártása 

1399 Egyéb textiláru gyártása mns 

14 Ruházati termék gyártása 

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 

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 

1511 Bőr, szőrme kikészítése 

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 

1520 Lábbeligyártás 

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 

1610 Fűrészárugyártás 

1621 Falemezgyártás 

1622 Parkettagyártás 

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

1624 Tároló fatermék gyártása 

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

17 Papír, papírtermék 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 

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
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1811 Napilapnyomás 

1812 Nyomás (kivéve: napilap) 

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

1820 Egyéb sokszorosítás 

21 Gyógyszergyártás 

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 

22 Gumi-, műanyag termék gyártása 

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 

23 Nemfém ásványi 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 
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2391 Csiszolótermék gyártása 

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

24 Fémalapanyag gyártása 

2410 
Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása  – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási 
támogatás jogcímeken 

2420 Acélcsőgyártás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

2431 
Hidegen húzott acélrúd gyártása – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

2432 
Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási 
támogatás jogcímeken 

2433 
Hidegen hajlított acélidom gyártása – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

2434 
Hidegen húzott acélhuzal gyártása – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

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 – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

2453 Könnyűfémöntés 

2454 Egyéb nem vas fém öntése 

25 Fémfeldolgozási termék gyártása 

2511 Fémszerkezet gyártása 

2512 Fém épületelem gyártása 

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

2529 Fémtartály gyártása 

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 – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

2593 Huzaltermék gyártása – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 
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2594 Kötőelem, csavar gyártása 

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

26 Számítógép, elektronikai, optikai 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 

27 Villamos berendezés gyártása 

2711 
Villamos motor, áramfejlesztő gyártása – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a 
konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok 
alapján 

2712 
Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság 
a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok 
alapján 

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása 

2731 
Száloptikai kábel gyártása – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét 
vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

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 

28 Gép, gépi 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 
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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 

29 Közúti jármű gyártása 

2910 Közúti gépjármű gyártása 

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

30 Egyéb jármű gyártása 

3011 Hajógyártás 

3012 Szabadidő-, sporthajó 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 

31 Bútorgyártás 

3101 Irodabútor gyártása 

3102 Konyhabútorgyártás 

3103 Ágybetét gyártása 

3109 Egyéb bútor gyártása 

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 

3211 Érmegyártás 

3212 Ékszergyártás 

3213 Divatékszer gyártása 

3220 Hangszergyártás 

3230 Sportszergyártás 

3240 Játékgyártás 

3250 Orvosi eszköz gyártása 
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3291 Seprű-, kefegyártás 

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

3311 Fémfeldolgozási termék javítása 

3312 Ipari gép, berendezés javítása 

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása 

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása 

3315 Hajó, csónak javítása 

3316 Repülőgép, űrhajó javítása 

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása 

3319 Egyéb ipari eszköz javítása 

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás 

3530 Gőzellátás, légkondicionálás 

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

38 Hulladékgazdálkodás 

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3832 Hulladék újrahasznosítása 

41 Épületek építése 

4110 Épületépítési projekt szervezése 

4120 Lakó- és nem lakó épület építése 

42 Egyéb építmény építése 

4211 Út, autópálya építése 

4212 Vasút építése 

4213 Híd, alagút építése 

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

4291 Vízi létesítmény építése 

4299 Egyéb mns építés 

43 Speciális szaképítés 

4311 Bontás 

4312 Építési terület előkészítése 

4313 Talajmintavétel, próbafúrás 

4321 Villanyszerelés 
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4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 

4331 Vakolás 

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 

4333 Padló-, falburkolás 

4334 Festés, üvegezés 

4339 Egyéb befejező építés mns 

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

4399 Egyéb speciális szaképítés mns 

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

4511 Személygépjármű, könnyűgépjármű-kereskedelem 

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem 

4520 Gépjárműjavítás-, karbantartás 

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 

4540 Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme, javítása 

47 Kiskereskedelem 

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme 

4723 Hal kiskereskedelme 

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

4725 Ital-kiskereskedelem 

4726 Dohányáru-kiskereskedelem 

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 

4751 Textil-kiskereskedelem 

4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

4761 Könyv-kiskereskedelem 

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 
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4764 Sportszer-kiskereskedelem 

4765 Játék-kiskereskedelem 

4771 Ruházat kiskereskedelem 

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 

4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

4775 Illatszer-kiskereskedelem 

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme 

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 

4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 

4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység 

5210 Raktározás, tárolás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

5221 
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási 
támogatás jogcímeken 

5222 
Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

5223 
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

5224 Rakománykezelés – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken 

5229 
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás – kizárólag de minimis és KKV-knak nyújtott beruházási támogatás 
jogcímeken 

56 Vendéglátás 

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 

5621 Rendezvényi étkeztetés 

5629 Egyéb vendéglátás 

5630 Italszolgáltatás 

61 Távközlés 

6110 
Vezetékes távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói 
profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

6120 
Vezeték nélküli távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét 
vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

6130 
Műholdas távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói 
profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

6190 
Egyéb távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói profil 
figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

72 Tudományos kutatás, fejlesztés 



64 

 

7211 
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét 
vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján 

7219 
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a 
támogathatóság a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási 
jogcímszabályok alapján 

7220 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a 
támogathatóság a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási 
jogcímszabályok alapján 

7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7500 Állat-egészségügyi ellátás 

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

8130 Zöldterület-kezelés 

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 

9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása 

9512 Kommunikációs eszköz javítása 

9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása 

9525 Óra-, ékszerjavítás 

9511 Számítógép, -periféria javítása 

9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása 

2. MELLÉKLET – A BANKGARANCIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” című, PM_ KOMPLEX_KKV_2020 kódszámú 
Pályázati Kiírás útmutatójának 5.6. bb) pontja alapján a támogatás biztosítékául bankgarancia is nyújtható. 

Pénzügyi biztosítékként olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia fogadható el, amely: 

 a támogatási összeg 50 %-ának* megfelelő összegre szól és  

 a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő 3 hónapig érvényes,  

 eredeti, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a PM képviseletében eljáró 
Kincstár igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de 
legfeljebb 3 banki munkanapon belül – az igénybejelentésben megjelölt számlára megfizeti a megbízója lejárt 
tartozását,  

 a fizetési igény bejelentésére a PM-et kizárólagos Kedvezményezettként jelöli meg,  

 lejárat előtt visszavonhatatlan vagy kizárólag a PM megbízása alapján eljáró Kincstár meghatalmazott 
képviselőjének jóváhagyásával vonható vissza.  

A fentieket a bankgaranciának szövegesen is tartalmaznia kell.  

A bankgaranciának tartalmaznia kell továbbá:  

 a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,  

 a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,  

 a Támogatási Szerződés számát, 

 a bankgarancia összegét számmal és betűvel,  

 a bankgarancia érvényességének kezdő és végső időpontját.  
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Nem fogadható el a bankgarancia, ha a garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.   

A nem magyar nyelven kiállított bankgarancia kizárólag hiteles magyar fordítással fogadható el. 

*Amennyiben a Kedvezményezett egyéb biztosítéktípust is nyújt, a biztosítékoknak összesen kell elérnie a támogatás 

mértékének 50%-át. 

3. MELLÉKLET – A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
Kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban” című, PM_ KOMPLEX_KKV_2020 kódszámú 
Pályázati Kiírás útmutatójának 5.6. bc) pontja alapján a támogatás biztosítékául készfizető kezesség is nyújtható. 

A  készfizető kezességi szerződés szabályait a Ptk. rögzíti.  

Pénzügyi biztosítékként olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesség fogadható el, amely: 

 a támogatási összeg 50 %-ának* megfelelő összegre szól és  

 a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítését követő 3 hónapig érvényes,  

 a készfizető kezességi szerződés eredeti, és amelyben a készfizető kezes arra vállal kötelezettséget, hogy a PM mint 
jogosult képviseletében eljáró Kincstár igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom szabályozására 
vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki munkanapon belül – az igénybejelentésben megjelölt számlára 
megfizeti a kötelezett lejárt tartozását,  

 a fizetési igény bejelentésére a PM-et kizárólagos jogosultként jelöli meg,  

 lejárat előtt visszavonhatatlan vagy kizárólag a PM megbízása alapján eljáró Kincstár meghatalmazott 
képviselőjének jóváhagyásával vonható vissza.  

A fentieket a készfizető kezességi szerződésnek szövegesen is tartalmaznia kell.  

A készfizető kezességi szerződésnek tartalmaznia kell továbbá:  

 a készfizető kezességet nyújtó intézet** megnevezését, bankszámlaszámát,  

 a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,  

 a Támogatási Szerződés számát, 

 a készfizető kezesség összegét számmal és betűvel,  

 a készfizető kezesség érvényességének kezdő és végső időpontját.  

Nem fogadható el a készfizető kezesség, ha a készfizető kezességet vállalóval szemben a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.   

A nem magyar nyelven kiállított készfizető kezesség kizárólag hiteles magyar fordítással fogadható el. 

*Amennyiben a Kedvezményezett egyéb biztosítéktípust is nyújt, a biztosítékoknak összesen kell elérnie a támogatás 
mértékének 50%-át.  

** Készfizető kezesség nyújtására jelen Pályázati Kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény hatálya alá tartozó, a 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak. 

 


