
 

 

FELHÍVÁS  

A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására 

A felhívás címe:  

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése 

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21  

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére 

irányuló projektek megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció 

ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését. 

A cél elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások 

együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn
1
 belül dönt; 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt 

támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.  

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok 

eléréséhez; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

  

                                                      
 

1 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.   
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra 

kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), 

amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.  

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

elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

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

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

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

adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a 

változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon 

megjelenő közleményeket!  

  

file://///gvvrcommon09/gvvrcommon09/LUN12/AM_AVATK/Pályázati%20felhívások_2018/Új%20ÉLIP-Borászat/Módosítások/ÁTK_járványvédelem/Megjelent/www.palyazat.gov.hu
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

A 2020-ban kialakult járványhelyzet rámutatott a biztonságos élelmiszerellátás stratégiai 

jelentőségére, egyúttal még inkább felértékelődött a hazai élelmiszeripar szerepe. Fontos, hogy a 

magyar élelmiszer-ellátást alapvetően hazai források biztosítsák, mivel ez hozzájárul a meglévő 

munkahelyek megőrzéséhez, és felvevőbázist nyújt a magyar termelők gazdaságaiból származó 

alapanyagoknak, továbbá a vásárlók egyre nagyobb arányban keresik a jó minőségű hazai előállítású 

termékeket. A magyar élelmiszerek piacának erősítése ugyanakkor további műszaki fejlesztéseket 

igényel, alapvető jelentőségű, hogy a hazai élelmiszer-feldolgozók folyamatosan fejlődjenek a 

legkorszerűbb technológiai lehetőségek alkalmazásával. Ez a magyar mezőgazdaság számára is 

előnyös, hiszen a fejlesztésekkel az alapanyagok hatékonyabban hasznosulhatnak a magyar 

élelmiszerpiacon.  

 

A Felhívás célja fentieknek megfelelően, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra 

jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó 

komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése 

érdekében. A Felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati 

tevékenységhez kapcsolódó komplex, akár stratégiai jelentőségű fejlesztések végrehajtására. A 

felhívás célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív 

technológiák megvalósításával. A felhívás hozzájárul az élelmiszerigények jellemzően hazai 

forrásokkal történő kielégítéséhez, illetve stratégiai jelentőségű projektek végrehajtását mozdítja elő. 

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

fenti célkitűzésnek. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 3-as, 5-ös és 6-os 

vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a 

Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd 

forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban: 

- A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe 

vehető keretösszeg 160 milliárd Ft: 

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon 

integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba –  130 milliárd Ft. 

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a 

munkahelyteremtéshez –  15 milliárd Ft. 

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 15 milliárd Ft. 

- A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető 

keretösszeg 40 milliárd Ft: 

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon 

integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 35 milliárd Ft. 
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5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi 

energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 5 milliárd Ft. 

 

A Felhívás fentiek szerint a 3A, a 6A3 és az 5B fókuszterületek megvalósulásához járul hozzá. 

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik 

célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez 

kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.  

 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 

A támogatott projektek várható száma 400 - 500 db. 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program 

keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH), mint a Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatósága hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési 

Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.2.1. és 4.2.2. számú műveletei 

szolgálnak. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

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

06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 

8:30 - 14 óráig fogadják hívását. 

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

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

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg 

kell felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 

tevékenységek: 

 

                                                      
 

3 A 6A fókuszterülethez azon projektek járulnak hozzá, amelyek vidéki térségben (lásd: Fogalomtár) valósulnak meg, és amelyek 
kapcsán a támogatást igénylő vállalja a projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám bővítését . 
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A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez
4
 kapcsolódó, 

élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak. 

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 
célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint: 

 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 
 

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 

tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek 

kialakítása.  

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 

tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz 

és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 

 Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N 

járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített 

felső korlát figyelembe vételével. 

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, 

építmények építése, kialakítása, bővítése. 

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai 

hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-

és szennyvízkezelési fejlesztések) 

 

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 

 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, 
pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez 
kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.  

 Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez 

kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy 

csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése. 

 Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N 
járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített 
felső korlát figyelembe vételével. 

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények 
építése, kialakítása, bővítése. 

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai 

hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok 

bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések) 

 

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen 

 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek: 

 

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez 

és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 

                                                      
 

4 Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.  
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tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés 

céljából történő felújítása és korszerűsítése. 

 

 Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 

(Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés 

korszerűsítése, létesítése stb.); 

 Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 

(Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, 

nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

 Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje.  Kül- és beltéri 

világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben 

alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 

eredményeznek stb.); 

 Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti 

fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések 

beszerzése.). 

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a 

termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló 

tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

 

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és 
hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 
napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan 

legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott 

telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A 

villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos 

energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási 

hely éves energiafogyasztását. 

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az élelmiszeripari- és/vagy borászati 

tevékenységek ellátására/végzésére alkalmas, energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) 

és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is 

lehetnek. 

 

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
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Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, 

nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza). 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 

1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható 

tevékenységgel együttesen támogathatóak: 

a) az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek; 

b) a Felhívás 5.5. c) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek (szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások 

megszerzése). 

 

2. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1.1. A) 

pontjában („Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 

célzó beruházások támogatása”) foglalt önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan 

támogathatóak:  

 

a) Telepi infrastruktúra fejlesztése (lásd: Fogalomtár);  

b) Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a 

termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs 

rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése; 

c) ingatlan vásárlása, a felhívás 5.7. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével. 

 

3.1.2.3. A 3.1.1 és 3.1.2. pontok cél és fókuszterületeivel kapcsolatos 
elvárások 

A projekt tervezése során a támogatást igénylőnek a 3.1.1.1 és a 3.1.2.2 pontok szerinti 

tevékenységekhez tartozó, igényelt támogatási összegeket a következő táblázat szerint kell 

megterveznie: 

 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG 

FÓKUSZTERÜLET 

3/A 5/B 6/A5 

tervezett támogatás igény 
(ezer Ft) 

A Felhívás 3.1.1.1 A) pontja szerinti önállóan támogatható és a   
3.1.2.2. pont 2. alpontja szerinti önállóan nem támogatható 
tevékenységek.    

 

A Felhívás 3.1.1.1 B) pontja szerinti önállóan támogatható 
tevékenységek (Az energiafelhasználás csökkentését célzó 
korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló 
technológiák alkalmazása) 

  
 

                                                      
 

5 Amennyiben a támogatást igénylő vidéki térségben megvalósuló fejlesztés esetében vállalja a projekttel érintett üzem 
vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám bővítését, abban az esetben a támogatási kérelem rögzítése során 6/A. fókuszterületet is 
köteles megjelölni. 
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Összesen: 
  

 

 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

Amennyiben az 1.célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”)  esetében a 

támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására 

irányul - tehát a 2014-2020-as időszakra vonatkozó agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami 

támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások6 (16) pontjában foglaltak nem teljesülnek - akkor 

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

források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 

szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet] alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő 

támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

1. célterület - Élelmiszer-
feldolgozó üzemek 
fejlesztése: 
 
Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése, a piacra jutást 
elősegítő technológiai 
fejlesztést célzó beruházások 
támogatása. 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. 

§ 4. pontja alapján  beruházás - a 

halászati termék kivételével - az 

EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó 

mezőgazdasági termék vagy gyapot 

feldolgozásához, értékesítéséhez, 

illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi 

eszközbe 

regionális beruházási 

támogatás 

 
Energiafelhasználás 
csökkentésére vonatkozó 
tevékenységek. 
 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. 

§ 4. pontja alapján  beruházás - a 

halászati termék kivételével - az 

EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó 

mezőgazdasági termék vagy gyapot 

feldolgozásához, értékesítéséhez, 

illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi 

eszközbe 

energiahatékonysági 

intézkedéshez nyújtott 

beruházási támogatás 

 
Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák 
alkalmazása. 
 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. 

§ 4. pontja alapján beruházás - a 

halászati termék kivételével - az 

EUMSz I. melléklete hatálya alá tartozó 

mezőgazdasági termék vagy gyapot 

feldolgozásához, értékesítéséhez, 

illetve fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyi 

eszközbe 

megújuló energia 

termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatás 

 

                                                      
 

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0701%2801%29 
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó részletszabályok a Felhívásban elkülönülten, dőlt betűvel kerülnek rögzítésre. 

A felhívás keretében a 2. célterületen nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 

bekezdés szerinti állami támogatásnak. (mivel a 2. célterület esetében kizárólag Annex I. termék 

előállítására irányulhat a fejlesztéssel érintett tevékenység) 

 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 
 

A Felhívás keretében a 3.1.1. és 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenységek nem támogathatók.  

Különösen nem támogatható: 

 a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység; 

 a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység; 

 erőgépek és személygépjárművek beszerzése; 

 a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása; 

 használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg 

beszerzése; 

 folyékony bioüzemanyag előállítása. 

 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  
 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  

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

szükséges. 

I. Általános elvárások: 

1. Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag élelmiszeripari/borászati feldolgozással 

kapcsolatos projektekhez nyújtható. A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a 

TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely 

feldolgozási tevékenységhez. 

2. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell 

összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci 

árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, 

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

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

3. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell 

tölteni. 

4. A kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 

európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 

(XI. 05.) Kormányrendeletben [a továbbiakban: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet] foglaltaknak. 
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5. A támogatást igénylőknek a támogatási kérelem benyújtó felületén üzleti tervet kell készíteni a 

Felhívás 8. számú melléklete szerint. 

6. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF című 

dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.  

 

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az 
alábbiakat kell figyelembe venni: 

 

1. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez 

elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a 

hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben 

szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.  

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a támogatási kérelemhez elegendő a 

megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező nyilatkozatát csatolni – a nyilatkozatot 

alátámasztó építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt -  arra vonatkozóan, hogy az adott 

tevékenység nem engedélyköteles. A hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, 

az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem 

engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a 

támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott -  építészeti-műszaki tervdokumentációt legkésőbb az első kifizetési 

igényléshez szükséges csatolni. 

Napkollektoros rendszer, illetve a csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges 

teljesítménye alapján - 50 kVA kiserőművi csatlakozási teljesítményt meg nem haladó 

napelemes rendszerek esetében nem szükséges építésügyi és egyéb illetékes hatóság által 

kiadott nyilatkozatot benyújtani (a támogatást igénylő nevére szóló építészeti-műszaki 

tervdokumentáció benyújtása ebben az esetben is szükséges).   

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az építészeti-műszaki 

tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben szükséges, 

akkor is, ha az már korábban csatolásra került az építési engedélyezési eljárás során! 

2. Engedélyköteles építési és/vagy vízjogi/bányakapitánysági engedélyköteles tevékenység 
esetén legkésőbb az első érintett kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett 
nevére szóló jogerős építési és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt a 
hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval 
együtt.  

3. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a 

jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a 

használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem 

vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás 

csatolása szükséges. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési 

igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a 

műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.  

4. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a 

támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását 

igazoló dokumentumot benyújtani.  

A záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt, vagy 

vízügyi hatóság igazolását/nyilatkozatát arról, hogy a vízügyi hatóság nyilvántartásában 

szerepel az objektum annak azonosítószáma alapján, és a használatbavételét/az 

üzemeltetését tudomásul vette. Ennek hiányában az üzemeltetési engedélyezési kérelem vagy 

a használatbavétel/az üzemeltetés tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó 
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igazolás/nyilatkozat csatolása szükséges. Nem engedélyköteles vízjogi tevékenység esetén a 

záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a bejelentési kötelezettség teljesítéséről és annak 

vízügyi hatóság részéről történő elfogadásáról szóló igazolást/nyilatkozatot. 

5. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr 

alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési 

engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is 

vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). 

6. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá besorolható a tervezett 

tevékenység (előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás), az eljárást lezáró végleges környezetvédelmi 

határozatot az első kifizetési kérelemhez csatolni szükséges. Amennyiben a Rendelet alá nem 

sorolható be a tervezett tevékenység, előzetes vizsgálati-, környezeti hatásvizsgálati-, 

egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció készítése nem szükséges, úgy az 

erről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot kell az első kifizetési kérelemhez benyújtani. 

7. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által 
visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE 
létesítéséhez” tárgyú dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, 
melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.  

a) Az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetés feltétele a hálózati 
engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első napelemes rendszer 
létesítésével kapcsolatos kifizetési igényléshez be kell nyújtani. 

b) A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés 
megléte, amelyet a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani.  

8. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti 

dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, 

rendezett formában rendelkezésre kell állniuk. 

 
III. Energiahatékonyság javítására, illetve megújuló technológia alkalmazására vonatkozó 

projektekkel kapcsolatos elvárások: 

 
1. Az energiafelhasználás csökkentését célzó – a Felhívás 3.1.1.1. B). 1. pontja alapján 

támogatott - tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás 

teljesítése elvárás. A minimálisan elvárt 10%-os hatékonyságjavulást az alábbiak 

szerint szükséges igazolni. 

 
A) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó épületek energetikai-

korszerűsítése esetén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 

30.) Korm. rendelet szerint a meglévő állapotra energetikai tanúsítványt kell kiállíttatni, 

valamint a tervezett állapotra vonatkozóan az épületek energetikai jellemzőinek 

meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (a továbbiakban TNM rendelet) szerinti 

számításokat kell készíteni. A számításokat alátámasztó munkarészben meg kell határozni a 

felújításra irányuló javaslatok energetikai minőségét és az azokkal elért energia-megtakarítást 

az összesített energetikai mutatóban. A korszerűsítéssel érintett szerkezetnek és jelentős 

felújítás esetén az egész épületnek meg kell felelnie a TNM rendelet 5. mellékletében 

meghatározott költségoptimalizált követelményeknek. A projekt fizikai befejezését követően 

ugyancsak szükséges elkészíttetni, illetve benyújtani az épületenergetikai tanúsítványt, illetve 

a fentiek szerint a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat. Mindkét 

esetben a fajlagos energiahatékonyság alapja az energetikai tanúsítvány, ám azt ki kell 

egészíteni a technológiára vonatkozó energetikai adatokkal, és az energetikai hatékonyság 

javulását a teljes építményen, az épület és a technológia összességén kell kimutatni. A 10 %-

os javulást ebben az összesített értékben kell elérni. 
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B) Hűtéssel és fűtéssel el nem látott építmények (a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § e) 

pont alatti kategóriába tartozó épület), illetve a 176/2008. Korm. rendelet hatálya alá nem 

tartozó épületek energetikai felújítása esetén az érintett építmények energetikai méretezését a 

Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő 

épületgépész vagy energetikus mérnök által el kell végeztetni, illetve energetikai számítást kell 

készíttetni és benyújtani. Ebben a 10 %-os fajlagos energia-megtakarítást igazolni kell a 

meglévő és a tervezett állapotra vonatkozóan.  

 
Az energetikai hatékonyság javulást a felújítással érintett épület(rész) egészének 

vonatkozásában kell vizsgálni és számítással igazolni. Ettől eltérni kizárólag az alábbi 

(műszakilag ésszerűen elválasztható) esetekben lehet:  

 
a. Valamely gépészeti, villamos alrendszer felújítása: amennyiben a támogatást igénylő 

nem újít fel épületet, csak és kizárólag valamely gépészeti alrendszert (pl.: a 

használati melegvíz-ellátást, vagy fűtést, vagy mesterséges szellőztetést, vagy 

világítást stb.) korszerűsít, úgy elég az adott alrendszer esetében igazolni az éves 

fajlagos (négyzetméterre vetített, primer energiában kifejezett) energiafogyasztás 

10%-os csökkenését. 

 
b. A teljes gépészet felújítása: amennyiben a támogatást igénylő több gépészeti 

alrendszer felújítására kér támogatást, de épületet nem újít fel, úgy a 10%-os 

csökkenést a teljes gépészetre szükséges igazolni. 

 
c. Az épület építészeti felújítása: amennyiben a támogatást igénylő kizárólag az épület 

építészeti felújítására kér támogatást (de gépészeti rendszert nem korszerűsít), úgy 

az épület jelenlegi fajlagos hőveszteségtényezőjét kell összehasonlítani a 

korszerűsítés utánival és elérni a 10% javulást. 

 
A projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni a fajlagos energiajavulás 

teljesülését alátámasztó számításokat. 

 
C) Energiahatékonyság javítását célzó, technológiát fejlesztő beruházás esetén a technológia 

egységre vetített energiaigény 10%-os fajlagos energiajavulását a Magyar Mérnöki Kamara 

és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértőnek kell igazolni 

energetikai számítással. A jelenlegi (felújítást közvetlenül megelőző) adatokra alapozva 

igazolni kell a technológia fajlagos energiafogyasztását. Vagyis ki kell mutatni éves szinten az 

egységnyi (tonna, m
3
, db. stb.) termék előállításához közvetlenül (kizárólag a technológia 

működtetéséhez) szükséges energiát, és mindezt fogyasztási és termelési adatokkal 

alátámasztani, illetve az éves fajlagos energiafogyasztást primer energiára át kell számítani és 

összehasonlítani a teljes üzem felújítása utáni fajlagos (technológiai) energiafogyasztásával. A 

projekt fizikai befejezését követően ugyancsak el kell készíteni a fentiekben részletezett 

jogosultságokkal rendelkező mérnökkel, illetve a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani az 

energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat. 

 
D) Az energetikai hatékonyság javulását a teljes projekt vonatkozásában szükséges 

vizsgálni.  Amennyiben tehát épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor 

kerül, az energiahatékonyság javulást a támogatott építések és technológiai 

beruházások összességén kell kimutatni. Ennek megfelelően amennyiben a támogatást 

igénylő az adott projekt keretében az A-B-C pontokban leírt esetekből többféléhez is kér 

támogatást, úgy az egyes részterületekre jellemző jelenlegi és tervezett 

energiafogyasztást abszolút energiában kell megadni (azonos mértékegységben kell 
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kifejezni), és összesíteni kell. Az összesített jelenlegi energiafogyasztáshoz képest kell 

elérni 10%-os csökkenést az összesített tervezett energiafogyasztásban.  

 

2. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása 

igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, 

illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia 

fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A már meglévő vagy – akár a VP valamely egyéb 

pályázati felhívása, vagy az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, 

technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) 

AM rendelet keretében támogatott - telepítendő megújuló energiaforrást hasznosító 

berendezések termelési kapacitását is figyelembe kell venni a termelési kapacitás 

megállapításánál. A Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara 

névjegyzékében szereplő épületgépész vagy energetikus mérnök által igazolt villamos 

és/vagy hőenergia fogyasztási adatokat a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. 

 

3. A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő értékesítése 

engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja 

meg az adott telephely éves energiafogyasztását, az értékesített energia mennyisége a 

fenntartási időszak évei alatt nem lehet több mint az üzem által vásárolt energia mennyisége. 

A már meglévő vagy – akár a VP valamely egyéb pályázati felhívása, vagy az Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet keretében 

támogatott - telepítendő megújuló energiaforrást hasznosító berendezések termelési 

kapacitását is figyelembe kell venni a termelési kapacitás megállapításánál. 

4. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 

valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, 

melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 

%-át. Az előírás alátámasztására a kedvezményezettnek rendelkeznie kell olyan kimutatással 

(pl.: üzemnapló, alapanyag mérleg, a rendszer részét képező elektronikus nyilvántartás), 

amelyben folyamatosan, naprakészen szerepel a betáplálásra kerülő alapanyagok típusa 

(megnevezése) és mennyisége. 

5. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az 

alapanyag csak az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő 

mezőgazdasági termék (a továbbiakban: Annex I. termék), valamint Annex I. termék 

előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet. Az előírás alátámasztására a 

kedvezményezettnek rendelkeznie kell olyan kimutatással (pl.: üzemnapló, alapanyag mérleg, 

a rendszer részét képező elektronikus nyilvántartás), amelyben folyamatosan, naprakészen 

szerepel a betáplálásra kerülő alapanyagok típusa (megnevezése). 

6. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia-előállítás esetén az 

elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett 

hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell. Az előírás alátámasztására a 

Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő 

épületgépész vagy energetikus mérnök által igazolt számítás benyújtása szükséges a 

fenntartási időszakban. 

7. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát 

termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott 

támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM 

rendeletben foglalt előírásoknak A megfelelést a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar 

Építész Kamara névjegyzékében szereplő épületgépésznek vagy energetikus mérnöknek kell 

igazolnia.  
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8. Amennyiben a tervezett projekt az 1-6. pont valamelyikében érintett, akkor a támogatási 

kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó leírást, tervet, 

számítást, dokumentációt, melyeket a fenntartási időszak végéig meg kell őrizni. 

 

IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások: 
 

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a 

rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell 

használni, üzemeltetni. 

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható 

bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, 

használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 

Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő 

bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – 

saját forrásból lecserélendő. 

3. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár 

honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:  

a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a támogatási kérelem 

benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.  

b. A kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes 

ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.7  

4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású 

számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. 

5. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési 

normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, 

azonos műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a 

kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási 

kérelméhez csatolni (a Felhívás 2. számú melléklete szerint). A támogatási kérelemben a 

költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe 

vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai 

indokolással kell ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem 

szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel 

egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be. 

6. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá 

kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel 

kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került. 

7. A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék 

vonatkozásában kötelező, az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint. 

8. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási 

időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése 

és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. 

9. Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként 

köteles benyújtani három, a 2. melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és 

                                                      
 

7 Az ÉNGY tételek elszámolásának részletei megtalálhatók az IH által megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program 
keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” című dokumentumban a 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 elérhetőségen. 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523
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a kedvezményezettől független forgalmazótól
8
 származó, azonos műszaki paraméterekkel 

rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, 

az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal 

rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással 

kell ellátni. 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó 

nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép/eszköz egyedi gyártású, vagy az 

más forgalmazótól nem szerezhető be. 

10. A beszerezni kívánt eszközöknek, technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó európai 

irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, 

szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az 

érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 

 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

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

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által 

érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a 

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

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

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  

1. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a 

fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a felhívás 4.4.2. pontjának 3.1. 

Tartalmi értékelési szempontok 4. alpontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett 

vállalását. A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma 

adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

„Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza. 

 

2. A létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartásához fűzött jogkövetkezmények a 

Felhívás 4. számú mellékletében találhatók. 

 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az 
utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

                                                      
 

8 Forgalmazó alatt nem kizárólagosan magyar forgalmazó értendő.  
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A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be. 

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét az 5.6. pontban foglalt elszámolhatósági feltételek betartására.  

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése 

szükséges. 

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

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Közbeszerzési kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 

fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek 

megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

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

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 
 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően - 

megkezdett projekthez nem igényelhető. A támogatási kérelem benyújtását megelőzően 

megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását vonja maga után. A projekt 

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

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

elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.  

Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően 

kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás/bővítés az 

érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett - projektelem9 elutasítását vonja maga 

után. 

A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket – a lenti kivételtől eltekintve - a projekt 

részeként nem lehet elszámolni.  

A projekt részét képező gép/berendezés/anyag beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az 

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

                                                      
 

9 A felújításnak/bővítésnek minősülő támogatott tevékenységnek a pénzügyileg és műszaki-fizikai értelemben is elkülöníthető eleme 
kerül elutasításra, ha az építési tevékenységet, vagy azt megelőző bontási tevékenységet megkezdte a Támogatást igénylő, így az 
eredeti/kiinduló állapot a szemlén nem ellenőrizhető. 
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teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását 

követő napnál. 

A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.  

A 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a 2014. január 1-

nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek elszámolhatók. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja 

tartalmazza. 

Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis 

maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott 

intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 

alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg. 

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

le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 

24 hónap áll rendelkezésre. 

 

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

Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a 

napja minősül. 

 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. 
dokumentum 8.6. pontja tartalmazza. 

A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 
benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó 
napja. 

3.5.2.1. A kölcsön törlesztése 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A projekt megvalósítási területe Magyarország. 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

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

viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek 
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megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja 

és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg. 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

A projektek kapcsán támogatott műveletek száma minimum 1.  

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.8. Fenntartási kötelezettség 
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. 

december 17-ei 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

A regionális beruházási támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget 

vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított 

legalább öt évig fenntartja. Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatti a 

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

fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A 

korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a 

fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt 

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

gyártás időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.  

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt 

megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, 

valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és 

alátámasztó kifizetési igénylését az irányító hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség – 

jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. 

 

3.9. Biztosítékok köre 

EMVA-forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg 

összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.  

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltaktól eltérően a Kincstár nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási 

kötelezettség alól. 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 
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3.10. Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

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

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.  

Ha a kedvezményezett természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat, az 

önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 77. § (4) 

bekezdés szerinti igazoló dokumentum benyújtása nélkül kizárólag a (3) bekezdés c) pontja szerint 

nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő 

rendelkezésre állását.  

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az 

Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, 

a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 

tartalmazó forrás minősül. 

A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre 

állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 

8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő rendelkezésre 

állását.  

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az 

önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen – záró - kifizetési igénylés keretében az önerő 

tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk. 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN a támogatást igénylőnek legalább a projekt 

elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 

vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket 

fejlesztő támogatást igénylők. 

 

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése 

 
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be: 

1. Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás10, amennyiben: 

 

                                                      
 

10 Vállalkozásmérettől függetlenül, és beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezetet, a 
termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet. 



 

22 
 
 

a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására 

irányul.
11

 

b. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik. 

  

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése 
 

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be: 

1. Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás12, amennyiben: 

 

a. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel; 

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 

2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és 

tárolására irányul. 

c. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik. 

Mindkét célterület kapcsán egységesen: A támogatási kérelem benyújtására kollektív 

beruházás, illetve konzorciumi forma keretében nincs lehetőség. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak 
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot 
csatolta 
 

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás:  

a) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, 

amelynek tartalma jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

b) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen – a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú 

- Felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében; 

c) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás 

keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik; 

d) a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás 

keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő 

támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy 

támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van. 

 

1. célterülethez kapcsolódóan: 

                                                      
 

11 A tevékenységhez nem Annex I. termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben használhatók fel.  
A támogatott tevékenységgel nem Annex I. termék is előállítható, azonban nem Annex I. termék estén az állami támogatási szabályok 
alkalmazandók.  
12 Vállalkozásmérettől függetlenül, és beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezetet, a 
termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet. 
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A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatásra, 
energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásra, és megújuló energia 
termeléshez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletszabályok: 

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: 

Nem ítélhető meg támogatás:  

a) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

b) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett  
határozatának nem tett eleget. 

c) 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, 

d) az energiahatékonysági intézkedéshez és a megújuló energia termeléshez nyújtott 
beruházási támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez, 

e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában 
tevékeny vállalkozás részére, ha 

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállakozások 
által forgalmazott ilyen termék ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,  

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

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik. 

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

h) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 
bezárásához, 

i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

 

 

AZ EGYES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ TÖBBLET FELTÉTELEK: 

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:  

a) abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben 
 
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval 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), 

- 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 
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- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy 
vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében 
folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg. 
 

 

Nem nyújtható energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás:  

a) már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 
megvalósított beruházáshoz. 

 

Nem nyújtható megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:  

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 
b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 

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

c) a létesítmény működésének megkezdését követően, 
d) a termelés eredményétől függően, 
e) működési célra. 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet 

nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. 

december 7. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  

Első szakasz:  2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27. 

Második szakasz:  2021. szeptember 28. – 2021. október 11. 

Harmadik szakasz:   2021. október 12. – 2021. október 25. 

Negyedik szakasz:   2021. október 26. - 2021. november 8. 

Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7. 

 
A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz 
utolsó napját jelentőértékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási 
időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül 
elbírálásra.  
Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési 

határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül! 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy támogatási kérelem változtatása esetén a 

projekt saját felelősségre csak az utolsó változtatást követően kezdhető meg! 

Támogatási kérelmet kizárólag a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. tv. (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 9. § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti ügyfél-

azonosítóval rendelkező, kérelemre nyilvántartásba vett támogatást igénylő nyújthat be a 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 
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Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, 

az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által 

működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra 

rendelkezésre álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül - ide 

értve a felhívás keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a 

benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.  

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági 

és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus formában kell csatolni a 

kérelemhez. A szkennelés útján előállított dokumentumok esetében ügyelni kell arra, hogy azok 

olvasható formában kerüljenek csatolásra. 

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza. 

 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő 

Bizottságot hív össze. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, 
illetve tisztázó kérdés feltevésére.  

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli 
egyeztetésre. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatók. 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és annak mellékleteiben foglalt kritériumoknak, 

valamint az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  

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

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

b) a felhívás 4.1. pontja szerinti a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve 

központi költségvetési szerv által benyújtott Kormány hozzájárulás. (A Felhívás 6.1.1. pontja 

szerint) 
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c) a Felhívás 6.1.1. pontjában felsorolt dokumentumok, 

 

d) ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a gépekre, berendezésekre vonatkozólag 

a felhívás 6.1.2. 6. pontjában felsorolt dokumentumok egyike sem került benyújtásra a 

támogatási kérelem mellékleteként.  

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

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

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek. (A Felhívás 6.1.2 pontja szerint) 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

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

dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal 

hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

1. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy 
termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy 
szakmaközi szervezeti tagság.13 14 

6 

TCS, TÉSZ, 
szakmai/szakmaközi 
szervezet igazolása a 
tagságról a felhívás 7. 

számú melléklete szerint 

    

2. Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység 
és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás.15 

18 
 

2.1 Energiahatékonyság javítására irányuló - a 
Felhívás 3.1.1.1. B.1. pontja alapján végrehajtott - 
tevékenység esetén 10%-ot meghaladó egységnyi 
energiahatékonyság javulás teljesítése. 

 

 

30%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás 18  

                                                      
 

13 Több elfogadható tagsági igazolás esetén is maximum 6 pont adható. Termelői csoport vagy termelői szervezet igazolása esetén 
kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor elismert termelői csoportok vagy termelői szervezetek igazolása fogadható el.  A 
tagsági viszonyt igazoló szervezetnek jellegéből kifolyólag kapcsolódnia kell a tervezett beruházáshoz. Az elismert termelői 
csoportok, és termelői szervezetek listája a következő weboldalon tekinthető meg (a legördülő menüben ki kell választani a vizsgálni 
kívánt elemet): https://kormany.hu/agrarminiszterium/mezogazdasag-es-videkfejlesztes2 
 Elfogadható a listákban szerepelő termelői csoportokban és a termelői szervezetekben meglévő, igazolt tagság. 
14 Az elismert szakmaközi szervezetek listája a https://kormany.hu/agrarminiszterium/mezogazdasag-es-videkfejlesztes2 
weboldalon érhető el. Elfogadható a listán szereplő szakmaközi szervezetben meglévő, igazolt tagság.  
Szakmai szervezeti tagságként a következő szervezetekben igazolt tagság elfogadott: Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók 
és Kereskedők Szövetsége, Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, Juh Terméktanács, Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetsége, 
Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács,  Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület, Magyar Édességgyártók Szövetsége, Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség, Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége., 
Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, Magyar Húsiparosok Szövetsége, Magyar Pékszövetség 
A tagsági viszonyt igazoló szervezetnek jellegéből kifolyólag kapcsolódnia kell a tervezett beruházáshoz.  
15 A kiválasztási szempont tekintetében abban az esetben is max. 18 pont érvényesíthető, amennyiben a projekt keretében 
energiahatékonyság javítására irányuló tevékenység és megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése is megvalósul. 
Eltérő pontszámra jogosító tevékenység megvalósulása esetében a legmagasabb pontszám érvényesíthető. 

https://kormany.hu/agrarminiszterium/mezogazdasag-es-videkfejlesztes2
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Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

15%-ot meghaladó, de legfeljebb 30% egységnyi 
energiahatékonyság javulás 

13 
Egységnyi (fajlagos) 
energiahatékonyság 
javulás teljesítésére 

vonatkozó kalkuláció
16

 10 %-ot meghaladó, de legfeljebb 15% egységnyi 
energiahatékonyság javulás 

3 

2.2 Megújuló energiaforrás használata.     

A projekttel érintett üzemben az élelmiszer-
feldolgozási/borászati folyamat energiaszükségletének 
legalább 30%-át megújuló energiaforrás hasznosításával 
működő technológia biztosítja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző évben vagy vállalás abban a 
tekintetben, hogy az élelmiszer-feldolgozási/borászati 
folyamat energiaszükségletének legalább 30%-át – akár a 
projekt keretében kiépített - megújuló energiaforrás 
hasznosításával működő technológia fogja biztosítani a 
projekt fizikai befejezését követő évben. 17 

18 

A százalékos arány 
teljesülését alátámasztó 

energetikai számítás, 
valamint a berendezések 

műszaki terve/leírása. 
Kötelezettségvállalás 
esetén a támogatást 

igénylő nyilatkozata és 
energetikai számítás 

 

A projekttel érintett üzemben az élelmiszer-
feldolgozási/borászati folyamat energiaszükségletét 
legalább részben megújuló energiaforrás hasznosításával 
működő technológia biztosítja a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző évben vagy a projektnek részét 
képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia 
fejlesztése vagy kiépítése. 

13 

Támogatási kérelem, a 
berendezések műszaki 
terve/leírása, valamint a 
megújuló energiaforrás 

működését igazoló 
dokumentum (pl.: 

napelemmel betermelt 
energiára vonatkozó 
elszámoló számla) 

 

    

3. Környezeti szempontok érvényesítése. 
Az értékelés során csak egy szempont vehető 
figyelembe több kiválasztási szempont teljesítése 
esetén is.  

6  

- ISO 14001 szabvány megléte. 6 Igazoló dokumentum 

- Az élelmiszerpazarlás megelőzésének elvét szem 
előtt tartva karitatív szervezettel (élelmiszerbank, 
önkormányzati, egyházi, civil szervezet, alapítvány) 
történő, a támogatási kérelem benyújtásakor 
érvényes megállapodás le nem járt szavatosságú, 
fogyasztásra alkalmas élelmiszer visszteher-
mentesen történő átadásáról. 

6 
Együttműködést igazoló 

dokumentum 

- A támogatási kérelemmel érintett üzem 
működéséhez kapcsolódóan elektromos 
szállítójármű (N járműkategória) megléte a 
támogatási kérelem benyújtásakor vagy a projekt 
részeként elektromos szállítójármű kerül 

6 
Forgalmi engedély vagy 
nyilatkozat a támogatási 

kérelemben 

                                                      
 

16 A számítást a felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontja szerint szakértőnek kell elkészíteni. 
17 Amennyiben az adott megújuló energiaforrást hasznosító technológia villamos energia előállítására irányul, abban az esetben a 
projekttel érintett üzem villamos energia felhasználásából kell elérni a meghatározott százalékos értéket; amennyiben a megújuló 
energiaforrást hasznosító technológia hőenergia előállítására irányul, abban az esetben a projekttel érintett üzem hőenergia 
felhasználásából kell elérni a meghatározott százalékos értéket. A számítás alapját a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar 
Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértő által igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatok adják, amelyet a 
támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Vállalás esetén a projekt fizikai befejezését követő év tekintetében is szükséges 
szakértő által igazolt számítás benyújtása. 
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Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

beszerzésre. 

- Innovatív, környezetbarát megoldások használata a 
csomagolás területén a támogatási kérelem 
benyújtásakor vagy kötelezettség vállalása a 
projekt fizikai befejezését követő év 
vonatkozásában e cél elérésének érdekében.18 

6 

Az alkalmazott 
csomagolás 

dokumentációja vagy 
leírása és a 

környezetbarát megoldás 
mibenlétének szöveges 

alátámasztása/indoklása. 
Kötelezettségvállalás 

esetén nyilatkozat és a 
környezetbarát megoldás 
mibenlétének szöveges 

alátámasztása/indoklása. 

   

4. A projekttel érintett üzem vonatkozásában a 
foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan 
létrehozott munkahelyre

19
 eső támogatási összeg) 

 
A támogatást igénylő 

nyilatkozata 

Kevesebb, mint 100 millió Ft / új munkahely 5  

100 – 500 millió Ft / új munkahely 3  

Több mint 500 millió Ft / új munkahely 0  

   

5.Térségi szempontok érvényesítése.
20

  5 
A megvalósítási hely 

települése 

A fejlesztés megvalósításának helye a Kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. 
rendelet alapján.  

 

 
 

Komplex programmal fejlesztendő járások 5 

Fejlesztendő járások 3 

Kedvezményezett járások 1 

                                                      
 

18 A támogatást igénylő az élelmiszer-feldolgozással keletkező végtermék értékesítése során környezetbarát csomagolóanyagot 
használ fel. (pl.: újrahasznosítható csomagolás, lebomló csomagolás, lekváros és befőttes üvegek, lebomló elviteles zacskók, 
papírzacskók, többször felhasználható műanyagrekeszek és farekeszek alkalmazása) 
19 A támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló számára létesített új munkahely (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos 
tört részének felelnek meg) Az új munkahely(ek) betöltésére vállalt létszámbővítésnek először a fenntartási időszak kezdetétől 
számított 12 hónap átlagában foglalkoztatott létszám alapján kell igazoltan megvalósulnia. 
 Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást 
igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló. 
A foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz a több támogatott 
projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak. 
20 A kiválasztási szempont tekintetében abban az esetben is max. 5 pont érvényesíthető, amennyiben a projekt magvalósítási helye 
több szempontnak is megfelel. Több térségi szempont alá besorolható megvalósítási hely esetén a legmagasabb pontszám 
érvényesíthető. 
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Tartalmi értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Az értékelés alapja 

A fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet alapján. 

  

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezettnek és jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

3  

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezettnek vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településnek minősül 

1  

A fejlesztés megvalósítási helye a 1403/2019. (VII. 5.) 

Korm. határozat alapján besorolt településen található 5  

A fejlesztés megvalósítási helye a 1404/2019. (VII. 5.) 

Korm. határozat alapján besorolt településen található 5  

A fejlesztés megvalósítási helye a 1186/2020. (IV. 28.) 

Korm. határozat alapján besorolt településen található 5  

A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által 

érintett településen található („Mura Program”
21

, „Ős-Dráva 

Program”
22

) 
5  

A fejlesztés világörökségi területen valósul meg.23 
5  

 
  

7. A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz 
rész, vagy vállalja, hogy a záró kifizetési igénylés 
benyújtásáig csatlakozik minőségrendszerhez24 
 

5 
Igazoló Tanúsítvány, 

vállalás esetén 
nyilatkozat 

 
  

8. Üzleti terv minősége 55 Üzleti terv 

I. Megalapozottság 30  

II. Fenntarthatóság 15  

III. Innovatív tartalom 5  

IV. Költséghatékonyság 5  

                                                      
 

21 A fejlesztendő települések listáját a 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 1. melléklet tartalmazza.   
22 A fejlesztendő települések listáját a 1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 1. melléklet tartalmazza.   
23 A projekt a következő világörökségi területek valamelyikén valósul meg: Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti 
környezete, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertő-táj), Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj. A pontos területi 
lehatárolást a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 
24 Elfogadott minőségrendszerek: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) b) és c) pontja szerinti minőségrendszerek melyek 
az alábbi linkeken érhető el:  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/, illetve  https://elelmiszerlanc.kormany.hu/nyilvantartas. Bővebb információ a 
fogalomtárban  található. Vállalás esetén a záró kifizetési igényléshez kell mellékelni az igazoló dokumentumot. 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/nyilvantartas
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A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a 

kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem 

éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 

25 pontot.  

 

A tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, 

melyek a Felhívás 4. mellékletében találhatók. 

Tartalmi értékelési szempontok a kölcsön vonatkozásában 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

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

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

 

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.  

 

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 

milliárd Ft.  

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy amennyiben a Felhívás keretében nem 

támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását 

követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a 

támogatási kérelem elutasítását vonja maga után! 

Amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd 

Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány 

előzetes állásfoglalását kell kérnie a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 65. § (2) bekezdése 

alapján. 

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok 

figyelembe vételével):  

- a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 

40%-a; 
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- a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható 

költség 50%-a. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az összeszámítási szabályok értelmében az összes közösségi – azaz 

különösen közvetve vagy közvetlenül uniós, állami, vagy önkormányzati forrásból származó - 

támogatás intenzitása nem haladhatja meg az 1305/2013/EU rendelet II. mellékletében, illetve az 

EUMSZ 42. cikkén kívül eső tevékenység25 esetén a jelen felhívás 5.9. pontja figyelembe vételével a 

vonatkozó regionális és más szabályokban meghatározott maximális támogatási intenzitást. 

 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó részletszabályok: 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN: 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint 
alakul a KMR-en kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja 
meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-os maximális támogatási mértéket: 

 a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 

 b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 

 c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%. 

A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mikro- és kisvállalkozás esetén 20 
százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a 
kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret 
feltételeinek.  

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke a következők szerint alakul a KMR-en belül, 
azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési 
Programban meghatározott 40%-os maximális támogatási mértéket: 

a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, 

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

Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, 

Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, 

Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, 

Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, 

Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, 

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

településeken 35%, 

b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%. 

  

A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mikro- és kisvállalkozás esetén 20 

százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a 

kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret 

feltételeinek. 

                                                      
 

25 Mezőgazdasági termékek termelése és kereskedelme. 
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Támogatási kategória 
mikro- és 

kisvállalkozás 
 

középvállalkozás 
 

nagyvállalkozás 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

 

 
Nyugat-Dunántúl 

 
45% 35% 25% 

 
Közép-Dunántúl 

 
50% 45% 35% 

 
Dél-Dunántúl 

 
50% 50% 50% 

 
Észak-

Magyarország 
 

50% 50% 50% 

 
Észak-Alföld 

 
50% 50% 50% 

 
Dél-Alföld 

 

50% 50% 50% 

 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint 

alakul mind a KMR-en kívül, mind a KMR-en belül: 

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték 

száz százaléka, 

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott 

területen fent meghatározott mérték ötven százaléka. 

A nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni 

a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet 

benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő 

beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a 

kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási 

támogatásban részesülő beruházást. 

Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a 

beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a 

kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő 

beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt 

állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (összeszámítási szabály). 

Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami 

támogatás jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor 

ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a 

támogatás az összeszámítási szabály alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható. 
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ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a. 
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozás 
esetén 20 százalékponttal növelhető. 
 
A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban (KMR-en kívül). 
 
A támogatási intenzitás további 5 százalékponttal növelhető Közép-Magyarország régióban 
(KMR-en belül) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, 
Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, 
Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, 
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, 
Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, 
Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 
Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, 
Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 
településeken, továbbá Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken. 

 

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS ESETÉN: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség : 

a) 45%-a: 

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

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

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

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

környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.  

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

környezetbarát beruházás. 

c) 100%-a, ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján 

kidolgozott valódi versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt 

vállalkozás részvételét lehetővé tevő ajánlattételi eljárás keretében nyújtják. Ha az ajánlattételi eljárás 

korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban, a támogatás 

kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének 

kizárásával. 

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozás esetén 
20 százalékponttal növelhető. 

A támogatási intenzitás további 15 százalékponttal növelhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban (KMR-en kívül).  

A támogatási intenzitás további 5 százalékponttal növelhető Közép-Magyarország régióban (KMR-
en belül) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, 
Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, 
Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, 
Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, 
Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, 
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Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, 
Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, 
Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, 
továbbá Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken. 

 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási 

tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási 

előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére 

kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a 

támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával 

megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben 

történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

 

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el 

kell számolnia az előleggel. 

 

Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF 8.2. pontjában találhatóak. 

 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

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

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, 

és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási 

kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem 

támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, 

azonban a Felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be 

kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói 

szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon 

ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az 

elszámolható költségek besorolása. 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 

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

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. 

útmutató tartalmazza, amelyet a jelen Felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

Jelen Felhívás keretében – figyelemmel az 5.7. pontban foglaltakra – az alábbi költségek tervezhetők, 

illetve számolhatók el: 
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a) a 3.1 pont szerinti tevékenységek (pl.: épületek kivitelezése, új gépek és berendezések 

vásárlása), számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések költségei;  

b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, 

mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-

menedzsment költségek;  

c) a következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek 

vagy eljárások megszerzése; 

d) telepi infrastruktúra fejlesztése; 

e) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges  ingatlan vásárlása. 

 

A b) és a c) pontban rögzített költségek mértéke az összes elszámolható költségre vetítve maximum 

5% lehet. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 

költségét!  

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

 
Piaci ár igazolása  

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás alapjául szolgáló 

egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában 

rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.  A közbeszerzés, vagy a beszerzés során 

tapasztalt nem valódi verseny esetén a dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására. 

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés 

dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében 

beérkezett ajánlatokkal történhet: legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, 

azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést 

úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.  

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (e-mailes levelezés 

/postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges. 

Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy 

beszerzés eredményeként megkötött szerződés/kiadott megrendelés időpontjához képest 6 

hónapnál régebbiek és nem lehetnek a szerződés/megrendelés időpontjánál későbbiek. 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, 

nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független
26

 piaci 

                                                      
 

26 A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a 
továbbiakban összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben az kedvezményezett vagy kedvezményezett 
tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (2) bekezdés szerinti közeli hozzátartozója, 
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely 
olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre 
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg  alátámasztó 
dokumentumként. Az előírás betartása a Kedvezményezett felelőssége. 
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szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a 

projekt terhére nem elszámolhatóak. 

 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 

beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, 

közüzemi szolgáltatás). 

 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt 

költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a besorolásuk.  

 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

Az elszámolhatóság tekintetében egyébiránt a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet 2.3.2. 

pontjában meghatározottak irányadók. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

Tájékoztatjuk a Támogatást igénylőket/Kedvezményezetteket, hogy a Támogató jogosult a piaci 

árnak való megfelelést az alátámasztó dokumentumoktól függetlenül, legalább három 

árajánlattal történő alátámasztás esetén is ellenőrizni, módszertan alapján referencia árakkal 

összevetni. Amennyiben a Támogató az elfogadhatónál nagyobb eltérést észlel a piaci árhoz 

képest, tisztázó kérdést tesz fel, indokolt esetben pedig csökkenti az elszámolható költséget. 

 

 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó részletszabályok: 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN KIZÁRÓLAG AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEK 
SZÁMOLHATÓK EL: 

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

b) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem 

haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat. 

 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és 
immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

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

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

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

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

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

vételára, 

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

. 

A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha 
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a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább öt évig,  kis- és középvállalkozás esetén a beruházás 

üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve 

b) pénzügyi lízing formájában beszerzett gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza 

az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó 

kötelezettséget, 

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

vételára, 

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

 

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

az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci 

árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel. 

 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

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

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

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

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

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

ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki. 

Nem minősül elszámolható költségnek 

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

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

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

igénybe, 

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

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

beruházótól szerzett be, 

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

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

szerinti személygépkocsi költsége, 

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

létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát. 

 

A beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége esetén akkor 

nyújtható támogatás, ha 

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését 

eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest, 

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik, 
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá 

a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább 

három évig az érintett területen fenntartja, 



 

38 
 
 

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a 

beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt 

évig az érintett területen fenntartja. 

 

A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- 

és középvállalkozásnak minősül. 

Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell 

lebonyolítani.  

 

Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már 

nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a 

létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az 

eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és 

az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó 

feltételnek nem kell teljesülnie. 

A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak. 

 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS 
KERETÉBEN AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEK SZÁMOLHATÓK EL: 

A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül 

kapcsolódó beruházási költség számolható el. 

 

Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül 

külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el. Ha az 

elszámolható költség így nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, 

a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát 

beruházás költségének a különbsége számolható el.  A számításokat alátámasztó 

dokumentáció benyújtása szükséges. 

 

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN 

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGEK SZÁMOLHATÓK EL: 

A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül 

kapcsolódó beruházási költség számolható el. 

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

beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként 

meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el. 

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

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

kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. 
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c) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a b) pont szerinti hasonló, kevésbé 

környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes 

beruházási költség számolható el. 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

a) A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete: 
 

- A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket - a tervezési dokumentációk 

költségétől és az 5.5 pont b) pontban felsorolt általános költségektől eltekintve - a projekt 

részeként nem lehet elszámolni.  

- A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az 

azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő 

kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási 

kérelem benyújtását követő napnál. 

- A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.  

- Amennyiben a támogatott tevékenység Annex I. termék előállítására irányul, úgy a 2014. 

január 1-nél nem régebben felmerült, az 5.5. pont b) pontban felsorolt általános költségek 

elszámolhatók. 

 
b) A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:  

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

benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24. hónap 

utolsó napja. 

 
c) Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a 

kedvezményezett a támogatói okirat kézhezvételét követően az egyszeri elszámolást 

választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri 

elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra 

történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, 

ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott 

támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az 

egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni. 

d) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást 
igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik. 

e) Jelen felhívás kertében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 

lehetőség. 

f) A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben 

kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén 

az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot. 

g) A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások 

összegének legalább 80%-át teljesíteni. 

h) A Kedvezményezett - egyszeri elszámolás kivételével - köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettség betartására, ennek 

megfelelően a támogatói okirat hatálybalépésétől számítottan 12 hónapon belül köteles 
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kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását 

igazolni. 

 

i) Időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás 

összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot. 

 
j) Időközi kifizetési igénylés a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését 

megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között 

legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be. 

 
k) A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, 

amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi, a 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyeket. 

 

l) Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség 

 

m) A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat 

végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés 

időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett 

hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 

A nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. 

melléklet 2.3.2.5b pontja szerinti összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn. 

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) / 

maximális támogatási 

összeg (Ft) 

Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. b és c pont) 

ebből: 

 közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 tájékoztatás, nyilvánosság 

 műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a 
Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi 
Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

 könyvvizsgálat 

 projektmenedzsment 

5% 

 

1% 

0,5% 

1% 

 

0,5% 

2,5% 

Élelmiszeripari/borászati tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű 
(N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a 
Felhívás 3.1.1.1 pontja alapján. 

nettó 20 000 000 Ft 

Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2% 

Ingatlan vásárlása a Felhívás 3.1.2.2. 2.c) pontja és az 5.5. e) pontja 2% 
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Költségtípus 

Maximális mértéke az 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) / 

maximális támogatási 

összeg (Ft) 

alapján 

 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a 

támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban 

szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom 

csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes 

költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet. 

5.8. Nem elszámolható költségek köre 
 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 

költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

 

1. Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök; 

2. A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség; 

3. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (A felhívás 5.6. a) pontjának 4. 

alpontjában foglaltak kivételével.) 

 

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

 
Támogatáshalmozódás 
 

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

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

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

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

 
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

 
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem 

haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási 

intenzitást vagy támogatási összeget. 

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

összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely 

egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az 

azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi 

rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes 

támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható 

költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 
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5.9.1. A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 
 

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK:  

 a Bizottság (EU) 2017/1084 rendelete (2017. június 14.) 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 2017/1084 rendelettel (HL L 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. 2014.06.26. 1.o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU 

bizottsági rendelet) I-II. fejezete, 

 a 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben,  

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

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

összhangban nyújtható. 

 

A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó részletszabályok: 

 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS  a651/2014/EU bizottsági rendelet III. fejezet 14. 

cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható, valamint a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25-

32. §-ában foglaltak szerint nyújtható. 

 

A REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS (KMR-en belül)  

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás 

a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet kis- és középvállalkozás, vagy 

b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, 

amelyet nagyvállalkozás valósít meg a következő települések valamelyikén: Abony, 

Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, 

Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, 

Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, 

Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, 

Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, 

Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Piliscsaba, 

Pilisjászfalu, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 

Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, 

Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és 

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

beruházás, amely 

 új létesítmény létrehozatalát, vagy 

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott 

termékekkel történő bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását 

eredményezi, vagy 

 olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi 

felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

 

Az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás olyan, tárgyi eszközök 

vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely 

●   új létesítmény létrehozatalát eredményezi, vagy 

●  egy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését 

eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy 

hasonló tevékenységnek, vagy 

 olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi 

felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, 

feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül 

az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz 

hasonló tevékenységnek 

 

 

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel 

történő bővítését eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény 

tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező, új gazdasági 

tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek 

legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új 

tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a 

beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló 

beruházás elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően 

megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem 

benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 

összegét. 

 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS (KMR-en kívül) 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás 

olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az 

Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl 

régióban valósít meg. 

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

beruházás, amely 
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 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott 

termékekkel történő bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását 

eredményezi, vagy  

 valamint a részesedésszerzés kivételével, egy olyan létesítmény eszközeinek az 

eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely 

létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek 

legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új 

tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti 

adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét. 

Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló 

beruházás elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően 

megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem 

benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 

összegét. 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS a 
651/2014/EU bizottsági rendelet III. fejezet 38. cikkében foglaltakkal összhangban, valamint a 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 67. §-ában foglaltak szerint nyújtható. 

Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás energia-megtakarítást 
eredményező beruházáshoz nyújtható. 

 

MEGÚJULÓ ENERGIA TERMELÉSHEZ NYÚJTOTT BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS a 
651/2014/EU bizottsági rendelet III. fejezet 41. cikkében foglaltakkal összhangban, valamint a 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 73-76. §-ában foglaltak szerint nyújtható. 

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

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek 
listája 

6.1.1. A támogatási kérelem elkészítésekor kötelezően csatolandó (nem 

pótolható) melléklet:  

1. A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv által 

benyújtott Kormány hozzájárulás. 

2. Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében: 

- az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, - a hatósághoz benyújtott - a 

támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező 

ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció. 

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében: 
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- a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi 

hatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy az építés nem engedélyköteles (kivéve: az 50 kW -

os névleges teljesítményt meg nem haladó napelemes rendszerek, napkollektoros 

rendszerek), vagy ennek hiányában a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező 

nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adott tevékenység nem engedélyköteles; 

- a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott, vagy tervezői nyilatkozat 

esetében az azt alátámasztó - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben 

szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció,  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti dokumentumok pótlására nem nyílik lehetőség, így 

amennyiben a fejlesztés szempontjából releváns fenti dokumentumok valamelyike nem 

kerül benyújtásra a támogatási kérelemmel egyidejűleg, az a támogatási kérelem érdemi 

vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után! 

 

6.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó (pótolható) 

mellékletek listája:  

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékletek csatolása szükséges: 

 

1. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok a 

Felhívás 4.4.2.3. pontja szerint. 

 Az üzleti terv értékeléséhez szükséges dokumentumok. 

2. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által 
visszaigazolt igénybejelentő, vagy a „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú 
dokumentum. 

3. Energiahatékonyság javítását célzó tevékenység esetén a legalább 10% fajlagos 

energiahatékonyság javulást alátámasztó kalkuláció és a számítás készítőjének végzettségét 

és kamarai tagságát igazoló okirat másolata. (3.4.1.1. III. 1. pont szerint) 

4. Amennyiben a tervezett projekt a 3.4.1.1. III. 1.-7. pont valamelyikében érintett, úgy az adott 

feltételnek való megfelelést alátámasztó leírás, terv, számítás, dokumentáció. 

5. Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint elkészített, 

a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó energetikai minőségtanúsítvány. (Amennyiben annak 

megléte a rendelet értelmében szükséges.) 

6. Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a beszerzésre kerülő gépekre, 

eszközökre, technológiákra vonatkozólag 3 db árajánlat a 2. számú melléklet szerint, továbbá - 

amennyiben releváns - forgalmazói nyilatkozat. (Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ezen 

dokumentumok egyike sem került benyújtásra a támogatási kérelem mellékleteként, az a 

Felhívás 4.4.2. 1. pontja alapján nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak minősül.) 

7. A Felhívás 3.6.2. pontjában meghatározott, az érintett ingatlanokra vonatkozó igazolások. 

8. A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatás 

esetén a támogatást igénylő köteles benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

 Annak igazolására, hogy a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 

minősül, köteles benyújtani a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő teljes 

gazdasági évet érintően a saját tőke és a jegyzett tőke adatairól készített 
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kimutatást/analitikát, melyet a képviseletre jogosultnak és a könyvvezetésért felelős 

személynek is ellen kell jegyezni. 

 Annak igazolására, hogy a meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben 

addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás 

esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meghaladja az eredeti 

tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni 

tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv 

szerinti értékét, köteles benyújtani azon tárgyi eszköz nyilvántartásokat, melyek 

tartalmazzák az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység 

keretében is használni tervezett eszközökre az érintett tárgyi eszközök 

megnevezését, egyedi azonosítóját (amennyiben releváns), beszerzési árát, és  a 

kérelem benyújtásának adóévét megelőző adóévben elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenés összegét, valamint az utolsó adóév vonatkozásában vállalkozása 

teljes tárgyi eszköz leltárát. 

 Annak igazolására, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező 

induló beruházás elszámolható költségei összegének meg haladja az alapvetően 

megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem 

benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenés összegét, köteles benyújtani azon tárgyi eszköz nyilvántartásokat, 

melyek tartalmazzák az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 

kapcsolódó eszközökre az érintett tárgyi eszközök megnevezését, egyedi azonosítóját 

(amennyiben releváns), beszerzési árát, és  a kérelem benyújtásának adóévét 

megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét, valamint 

az utolsó adóév vonatkozásában vállalkozása teljes tárgyi eszköz leltárát. 

 

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

támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza, amely 

letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról. 

 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 
LISTÁJA 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

1. Legkésőbb az első, építéssel és/vagy vízjogi engedélyköteles beruházással kapcsolatos kifizetési 

kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési és/vagy a jogerős 

vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt, – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott 

építészeti-műszaki tervdokumentációt. 

2. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt 

szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell.  

3. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt a 

támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első napelemes rendszer létesítésével 

kapcsolatos kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási 

http://www.szechenyi2020.hu/
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dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati 

szerződés megléte. 

4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású 

számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 

benyújtása során csatolni szükséges. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

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

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

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános 

adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve 

a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes 

adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési 

célok és jogalapok mentén. 

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően 

– a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és 

esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 

személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő 

általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása 

megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés 

jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az 

érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása 

képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok 

meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez 

általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató előzetes helyszíni 

szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés 

jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, 

úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.  

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, 

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

www.palyazat.gov.hu oldalon. 

A támogatást igénylő elhalálozása esetén az örökös részére adható ki támogatói okirat, ha erre 
vonatkozó kérelmét benyújtotta az Államkincstárhoz, és maradéktalanul megfelel a felhívásban 
meghatározott jogosultsági és a kötelezettségátadásra vonatkozó feltételeknek.  

http://www.palyazat.gov.hu/


 

48 
 
 

A támogatást igénylő halála esetén a támogatói okirat kiadására irányuló kérelem benyújtásának 
lehetőségéről az Államkincstár tájékoztatja az általa ismert örököst. Amennyiben a támogatási 
kérelem benyújtására meghatalmazott közreműködésével került sor, akkor a tájékoztatás ebben az 
esetben is az Államkincstár útján kerül megküldésre.  

Amennyiben az örökös kérelmezi a támogatói okirat kiadását, az IH - a közbenső szervezet azaz az 
Államkincstár bevonásával - lefolytatja a jogosultsági ellenőrzést és a tartalmi értékelést az elhunyt 
támogatás igénylő és a támogatást igénybe venni kívánó örököse – több örökös esetében örökrészük 
arányában örökösei (továbbiakban együtt örökös) – vonatkozásában. A jogosultsági ellenőrzés és 
tartalmi értékelés lefolytatására a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően kerül sor.  
Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben a lefolytatott 
jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján az elhunyt támogatást igénylő részére a 
támogatói okirat kiadható lenne, és az értékelés eredményeként az örökös is elérte a pozitív 
támogatói döntéshez szükséges ponthatárt.  
Ha a felhívás szerint többszöri kifizetési igénylés benyújtására van lehetőség, és a támogatást igénylő 
halála esetén, legkésőbb a második kifizetési igénylés benyújtásáig a jogerős hagyatékátadó végzés 
nem kerül benyújtásra, úgy a támogatási jogviszony nem jön létre.  

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését megelőzően, úgy 
függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban 
megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. 
Amennyiben az örökös az Államkincstár felhívása ellenére – a megadott határidőn belül - nem 
nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.  
Az elhunyt támogatást igénylő esetében valamely személyéhez kötött feltétel a szükséges adat vagy 
dokumentum, örökös(ök) általi benyújtásával hiánypótlás vagy adategyeztetés keretében vizsgálható.  

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel annak halálakor együtt 
élt házastársa vagy törvényes örököse (a továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a 
támogatás igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a kifizető ügynökség a 
szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak 
a jogerős hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz. 

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

található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája  

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja  

3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben  

3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített 

eljárásrendben   

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről  

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről  

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató   

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek – amennyiben a Felhívás 

kifejezetten ekként rendelkezik – standard kiválasztási eljárás keretében  

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának 

követéséről.  

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató  

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek  

11. A Felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos 

legfontosabb jogszabályok  

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

követelmények  

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

http://www.palyazat.gov.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 
1. számú melléklet: Annex I. lista 

2. számú melléklet: Az árajánlat kötelező tartalmi elemei 

3. számú melléklet: Fogalomtár 

4. számú melléklet: Jogkövetkezmények 

5. számú melléklet: Jogszabályjegyzék 

6. számú melléklet: Termelői csoport (TCS), Termelői Szervezet (TÉSZ), Szakmai vagy 

szakmaközi szervezeti tagság igazolása 

7. számú melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató 

 


