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A támogatás indokoltsága és célja
A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló
fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon
tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és jogelődje, a
Nemzetgazdasági Minisztérium a 2018. és 2019. években „Az építőipari ágazat technológiai
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” támogatási programokat hirdetett (a
továbbiakban: Támogatási program 2018/1.; Támogatási program 2018/2., Támogatási
program 2019/1. és Támogatási program 2019/2.) meg. Az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) az építőipari ágazat technológiai
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásra vonatkozóan ezúton
tájékoztatót tesz közzé, melyhez 10.429.567.827,- Ft keretösszegig biztosít forrást.
A 2018/1.; 2018/2.; 2019/1. és 2019/2. Támogatási program keretében támogatási kérelmet
benyújtott vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet a támogatáshalmozás
szabályainak figyelembevételével.
A hazai kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési,
egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások versenyképesség-növekedését segíti,
ha megfelelő forrásokkal rendelkeznek modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök
beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik
pedig növelhetőek. Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely
egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés
támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a
munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény
mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforráshatékonyságot.
1. A Forrás felhasználására vonatkozó fontosabb jogszabályok:
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
 A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló mindenkor hatályos ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet)
 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Átr.)
 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény)
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 a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás,
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a
sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a
702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása
tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági
rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1.o.), valamint az 1407/2013/EU rendelet
meghosszabbításának és a 651/2014/EU rendelet meghosszabbításának és vonatkozó
kiigazításának tekintetében történő módosításáról szóló 2020.07.02-i (EU) 2020/972
bizottsági rendelettel (HL L 215, 2020.07.07. 3 .o.; a továbbiakban: (EU) 2020/972
bizottsági rendelet) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló,
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) (a
továbbiakban: Ácsr.)
 az (EU) 2020/972 bizottsági rendelettel módosított az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: De
minimis rendelet)
2. Támogatásban részesíthetők köre
2.1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény
szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben
a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21,
22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33,
27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak, valamint
71.11, illetve 71.12, 71.20 TEÁOR tevékenységet folytatnak,
b) alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási
időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének
időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851
Ft-ot eléri.
2.2. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény
szerinti mikrovállalkozások, amennyiben
a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek,
amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely
elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
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d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének
időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851
Ft-ot eléri.
2.3. Nem nyújtható támogatás a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározottak részére, ha a
támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb
köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett,
c) benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a
költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság,
illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem
benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a
kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a
lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását
igazolja,
e) nem felel meg a kiírás keretében nyújtott, a Tájékoztató 1. sz. mellékletében található, egyes
támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak,
f) benyújtója
a.f
a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,
b.f a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos,
miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke,
főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
tisztségviselője,
c.f
az a.f és a b.f pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d.f – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a.f és a b.f pont
szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e.f
– az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os
közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a
sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított
vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az
állam csatlakozott kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány,
egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.f–c.f pont
szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
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szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy
a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f.f
nem tett eleget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének,
g) benyújtója jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
h) benyújtója a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
3. Támogatható tevékenységek köre
3.1. A támogatás célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és
középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki
tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek,
szoftvereknek, BIM rendszert támogató eszközeinek, újraiparosítási célt szolgáló
beruházásainak finanszírozása, amely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége
javul.
A megvalósítandó fejlesztés ezen támogatás keretében összefoglalóan projektnek minősül. A
fejlesztendő tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett - TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99
közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62,
25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési
termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi
körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az
építőipari tevékenység hatékonyság, termelékenység javításához.
3.2. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
d) információs technológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
j) belső, szakmai képzések támogatása.
3.3. A 3.2. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás
termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai
korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
3.4. A 3.2. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyikére
kell, hogy irányuljon, a tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt vizsgálati szempontrendszer
alapján:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
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b) jelentős teljesítménynövekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra
vitele
e) magyar építési termék népszerűsítése.
3.5. A támogatandó tevékenységek az alábbi támogatási kategóriák alatt támogathatók. A
támogatási kategóriára vonatkozó részletes szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza:
 csekély összegű támogatás,
 regionális beruházási támogatás,
 kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,
 kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás,
 képzési támogatás.
3.6. Támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása:
Támogatható tevékenység
A meglévőnél magasabb
minőséget biztosító gépek és
szerszámok beszerzése

Meglévő gépek minőségének
fejlesztése kiegészítő
eszközökkel

Termelési folyamat alapvető
megváltoztatására irányuló
induló beruházások

Információs technológiafejlesztés

Új eszközök, gépek
beszerzéséhez, új technológiai
rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó
gyártási licenc, gyártási knowhow-beszerzések

Támogatási kategória
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
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Jogalap
ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

A szabadalmak és egyéb
immateriális javak
megszerzésének,
érvényesítésének és
védelmének költsége

Immateriális javak beszerzése

A 3.2. c) és e) pontokhoz
kapcsolódó
energiahatékonysági beruházás

A 3.2. c) és e) pontokhoz
kapcsolódó megújuló energia
használatát célzó beruházás

Belső, szakmai képzések
támogatása

regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás, vagy kisés középvállalkozásoknak
nyújtott innovációs
támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási támogatás
vagy csekély összegű
támogatás

ITM-rendelet 9., 20.,
25., 26. alcím

regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
regionális beruházási
támogatás, vagy kis- és
középvállalkozásoknak
nyújtott beruházási
támogatás, vagy csekély
összegű támogatás
képzési támogatás, vagy
csekély összegű támogatás

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 25.,
26. alcím

ITM-rendelet 20., 27.
alcím

4. A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzat terhére egyedi támogatói döntés alapján, a támogatási kérelem útján Támogatói
Okirat kiállításával nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem
szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és
a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.
Az előirányzat terhére
a 2.1. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint,
legfeljebb 400 millió forint összegű támogatás nyújtható,
a 2.2. pontban meghatározott egy kedvezményezett részére legalább 8 millió forint, legfeljebb
50 millió forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a Támogatási döntéssel kerül
meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.
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Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól
függő önerőrésznek rendelkezésre kell állnia (100%-os támogatás csak a „de minimis”
támogatások esetében nyújtható).
A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell,
hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató
számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett
állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a
tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást,
államháztartás központi alrendszeréből kapott támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás
intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott
egyedi kérelem vizsgálata alapján kerül sor. Az 1. számú melléklet a támogatási
jogcímenként és gazdálkodási forma alapján adható maximális támogatási intenzitásokat
tartalmazza.
4.1.A támogatás nyújtásával kapcsolatos, a projektre vonatkozó általános elvárások
A támogatást igénylő – a projekt támogatása esetén – a projektet a Támogatói Okiratban vállalt
feltételek mellett az érintett régióban legalább a támogatott projekt befejezését követő öt évig
köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás
helyszínén üzemeltetni. (Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások
miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési
időszakban a támogatást igénylő támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt
tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie,
továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre
vonatkozó, a jelen pontban meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a támogatást
igénylő köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára.)
4.2. A támogatott beruházás elszámolható és el nem számolható költsége
4.2.1. Elszámolható költségek:
A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített
elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó
szabályoknak.
Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítés
kiállításának napját követően felmerült költségek számolhatók el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási programban alkalmazható támogatási kategóriák
(csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak
nyújtott beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
képzési támogatás) az Ácsr-ben és a De minimis rendeletben rögzítettek szerint külön
elszámolható költségkörrel rendelkeznek.
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Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
I.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A tevékenységhez kapcsolódó költségek
technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft
értékű eszközök bekerülési értéke;
telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költségei;
immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a
testreszabás költségei;
a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez,
eszközökhöz kapcsolódva);
beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás
költségét is).

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével
az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.
II.
Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó – kizárólag de minimis
jogcímen elszámolható – költségek:
 közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói tevékenység;
 közbeszerzési eljárás díja.
III.




IV.

Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható):
a projekt műszaki tartalmának innovációs szempontból történő auditálása,
felülvizsgálata, az innovációs tartalom meghatározása;
innovációs, technológiai szempontú felülvizsgálatot a projekt megvalósítása során a
záró szakmai beszámoló benyújtásáig szükséges elvégezni;
a tevékenységet innovációs minősítési rendszerrel rendelkező mentor vagy innovációs
tanácsadó végezheti;
innovációs szakértői, tanácsadói szolgáltatás költsége.

A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az
elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen
támogatható):
 a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás
költsége;
 a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez
kapcsolódó projektmenedzsment költsége.
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Amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi
adóról alapján – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga
van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható kiadásnak
minősül.
Az elszámolható költségek körénél figyelembe kell venni a támogatási kategóriára
vonatkozó szabályokat is, amelyeket az 1. melléklet tartalmazza.
4.2.2. Nem elszámolható költségek:
1. a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz,
szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének
költségei,
2. a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos
dokumentáció összeállítására,
3. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése,
4. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye,
paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
5. eszközök leszerelési költsége,
6. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy
felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől
szerzett be,
7. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti
vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a
támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
8. 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,
9. használt (nem új) eszközök beszerzésének költsége,
10. 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,
11. készletek beszerzésének költségei,
12. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
13. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű,
vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, kivéve, ha a
járművek beszerzése a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, és a járművek a
projekt céljától eltérő célra nem használhatók,
14. az apportált eszközök értéke,
15. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási
szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a
tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a
részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és
kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás
tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
16. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
17. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó
felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
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18. azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket,
támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő
létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben
addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési,
szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
19. általános működési költség,
20. garanciavállalási díj,
21. franchise díj,
22. adótanácsadás és könyvelés díja,
23. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
24. jelzálog, banki garancia költségei,
25. kamatráfordítások,
26. reprezentációs költségek,
27. jogszabály frissítési díj,
28. földterület, telek beszerzési költsége,
29. közjegyzői díj,
30. támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitás telephelyen belüli vagy más
telephelyre történő áttelepítése.
Költségként nem számolható el olyan eszköz beszerzése, amelynek kérelmező európai uniós
vagy költségvetési forrásból történő beszerzésére már támogatást kapott vagy ilyen igénye
elbírálás alatt áll és arra vonatkozó kérelmét nem vonja vissza.

5.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés

A támogatási kérelem kizárólag magyar nyelven, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül a
támogatási kérelem és a scannelt dokumentumok csatolásával kerülhet benyújtásra.
Valamennyi beérkező támogatási kérelem regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.
Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február 15. 8:00 órától a rendelkezésre álló
forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb
2021. március 5. napjáig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése
esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatkezelési felületen hirdetményt tesz
közzé a Támogatási program felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatkezelési felületen a
lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott kérelmek még
feldolgozásra kerülnek.
A támogatási kérelem a https://sso.fair.gov.hu/eif (a továbbiakban: EPTK) elektronikus
pályázatkezelési felületen keresztül nyújtható be, regisztrációt követően.
A támogatási kérelemhez scannelt másolati példányban csatolni kell:

a tervezett beszerzésekhez kapcsolódó, rendelkezésre álló árajánlatokat (a
tájékoztató 4.2. pont I-IV. alpontja szerinti a költségvetésnek költségtételenként
megalapozottnak kell lennie. A megalapozottság igazolása legalább 2 árajánlattal
alátámasztottan, ennek hiányában az egyediség megfelelő indokolásával lehetséges;
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a támogatást igénylő hivatalos képviselője által aláírt, a kérelem benyújtását
megelőző 2018. és 2019. lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló törvény
szerinti mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet;
2019. évre vonatkozó KSH éves munkaügyi jelentést (amennyiben kérelmező ezen
adatszolgáltatásra köteles) vagy könyvelői nyilatkozat és kimutatás a 2019. évben
teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresetére vonatkozóan;
csekély összegű (de minimis) támogatás esetén nyilatkozat a csekély összegű
támogatásról;
a támogatást igénylő hivatalos képviselőjének 30 napnál nem régebbi aláírási
címpéldánya, vagy ügyvéd által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírásminta;
létesítő okirat vagy cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál
nem régebbi példánya;
a megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, a Támogatást igénylő nevére
szóló bankszámlakivonat, banki igazolás vagy bankszámlaszerződés példánya;
amennyiben a beruházás megvalósítási helyszíne nem a támogatást igénylő
kizárólagos tulajdonában van, abban az esetben szükséges a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat / bérleti szerződés / egyéb, jogviszony igazolására szóló dokumentum;
innovációs támogatás esetén nyilatkozat a kis- és középvállalkozásnak nyújtott
innovációs támogatásról;
támogatási kérelem véglegesítésekor az EPTK rendszer által generált nyilatkozat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az EPTK rendszer által generált nyilatkozat papír alapú, a cég
hivatalos képviselője által aláírt példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de
legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 munkanapon belül a Támogató alábbi címére:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
2001 Szentendre, Pf. 180.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a támogatási konstrukció nevét
(Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló
támogatás 2021/1.), a támogatást igénylő nevét és címét.
Kérelmező a kérelem benyújtásakor semmilyen díj megfizetésére nem köteles.
Az EPTK elektronikus pályázatkezelési rendszerrel, illetve a támogatási kérelemmel
kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató Ügyfélszolgálatán érhető
el:
Telefonszám: +36-26-503-258
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00
E-mail: epito5@emi.hu
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A támogatási kérelem benyújtása esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a kezdeményezéstől számított öt munkanapon
belül a Támogatást igénylő neve, a projekt tárgya, az igényelt vissza nem térítendő támogatás
összege a támogatási kérelem számával közzétételre kerül a www.kozpenzpalyazat.gov.hu és a
Támogató honlapján, melyhez a Támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával
hozzájárulását adta.
A támogatási kérelem befogadásáról az elektronikus rendszeren keresztül a kérelmező
elektronikusan értesítést kap. A Támogató a támogatási kérelem elektronikus beérkezését
követően haladéktalanul megkezdi a jogosultsági/formai megfelelőségi ellenőrzést és szükség
esetén – határidő megjelölésével – hiánypótlási értesítést küld az elektronikus rendszeren
keresztül. A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
A Támogatói Okirat kiadása a Támogatói Döntés Értesítő megküldését követően és az okirat
kiállításához szükséges dokumentumok hiánytalan beérkezését követően legkésőbb 30 napon
belül megtörténik. A támogatási jogviszony a Támogatói Okirat közlésével jön létre.
A támogatásban részesülő támogatási kérelem esetén a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a
projekt tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelem
számával közzétételre kerül a www.kozpenzpalyazat.gov.hu és a Támogató honlapján, melyhez
Kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adta.
A projekt megvalósításának (záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását is magába
foglaló) végső határideje a Támogatói Okirat közlésétől számított 1 év, de legkésőbb 2022.
június 30. napja. A Támogatói Okirat kiadása után az előleg kérelem (elektronikus
rendszerben történő) benyújtására a támogatást igénylőnek 30 napja van. A program keretében
75%-os előleg igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg igénylésére rendelkezésre
álló határidő meghosszabbítására nincsen mód. Az előlegkérelem és a szükséges
alátámasztó dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül történik
az előleg folyósítása.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony
időtartama alatt kifogást nyújthat be, ha az eljárás során hozott valamely döntés véleménye
szerint jogszabálysértő. A támogatást igénylő kifogását postai úton a Támogatónak nyújthatja
be az alábbi címre:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
2001 Szentendre, Pf. 180.
6. A támogatás biztosítékai
A Támogatói Okirat biztosítékaként kedvezményezett a támogatási összeg mértékéig biztosíték
nyújtására köteles, amelyet az előleg igénylés során az előleg folyósítási kérelem benyújtásával
egyidejűleg szükséges postai úton a Támogatónak megküldenie. A Támogatott a fenntartási idő
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(5 év) végét követő 60. napig hatályos, biztosítékot nyújt az alábbiakban részletezett feltételek
figyelembe vételével.
Biztosíték lehet
a) a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető –
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) óvadék.
Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a támogatást
igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a támogatást
igénylő a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg 100%-ára
vonatkozó biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot.
7. A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A támogatott a megítélt támogatási összegből egyszeri előlegben részesíthető, melynek mértéke
a megítélt támogatás 75 %-a lehet. A fennmaradó támogatási összeg a záró szakmai és pénzügyi
beszámoló elfogadását követően a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint utólag,
egyösszegben kerül kifizetésre.
8. Beszámolás, visszakövetelés
A Támogatói Okiratban kerülnek meghatározásra a Kedvezményezett rendeltetésszerű
támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettsége, valamint a
beszámolók (szakmai, pénzügyi) benyújtásának határidő megjelölései azzal, hogy a projekt
megvalósításához kapcsolódó záró beszámolók benyújtásának határideje nem lehet későbbi
időpont, mint 2022. június 30. napja. A program keretében a Kedvezményezettnek nincsen
részbeszámoló benyújtási kötelezettsége.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtás határidejének
meghosszabbítására nincsen mód.
Az előlegként folyósított, de fel nem használt, valamint a beszámoló elfogadásával el nem
fogadott költségeket a Kedvezményezett a Támogató számára a Támogatói Okiratban rögzített
bankszámlaszámra köteles visszafizetni.
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a támogatást igénylő, illetve a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe
vett támogatás összegét az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti és késedelmi kamattal növelt
mértékben köteles visszafizetni.
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1. számú melléklet
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.
A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez
nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt
támogatás elnyerését.
Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós
finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylőnek a regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség
25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
Közzététel
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Amennyiben egy adott projekthez igénybe vett támogatások teljes támogatástartalma az ÁCSR
alapján meghaladja az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget az egyedi támogatás
vonatkozásában, a Támogatót közzétételi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ai alapján.
Támogatásban nem részesíthetők köre
Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás:
1) azon támogatást igénylő részére amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek
tartalma a tájékoztatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
2) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
3) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett
határozatának nem tett eleget,
4) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
5) 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,
6) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
7) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához
vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, vagy
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ,
8) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
9) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
10) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához.
A fentieken túlmenően csekély összegű támogatás keretében nem nyújtható támogatás:
A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
A fentieken túlmenően regionális beruházási támogatás támogatási kategória esetén nem
nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
1) amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari
tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi,
tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás
nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési,
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2)

3)
4)
5)

6)
7)

energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz igényel támogatást,
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
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy
vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti
létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység1 körében
munkahelyek szűnnek meg.
amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére2 kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz
helyzetbe került,
amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.

A fentieken túlmenően képzési támogatás keretében nem nyújtható támogatás:
-

a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, illetve támogatott
beruházásnál a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

A konstrukció keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi
szabályok
Csekély összegű támogatás
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
100%-a, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a de minimis
rendelet ezt lehetővé teszi. A de minimis rendelet szerinti megfelelést az elektronikus
rendszeren keresztül benyújtott DE MINIMIS nyilatkozatok alapján vizsgáljuk.
(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a De minimis rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (bruttó
Azonos vagy hasonló tevékenység: ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) TEÁOR 2008 szerinti szakágazatba sorolt
tevékenység
2
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a alapján.
1
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támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások
esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a De minimis rendelet 3.
cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során a folyó pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(3) A De minimis rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a De minimis rendelet 1. cikk
(1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012.
április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
- Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új,
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély
összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
- Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell
betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással
támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást
saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(6) A kedvezményezettnek a De minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével –
- az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – az
elektronikus felületen benyújtandó DE MINIMIS nyilatkozatban nyilatkoznia kell a részére és
a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
- A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.
A regionális beruházási támogatás
1) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
a) az Átr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy
b) az Átr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás valósít meg.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely
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új létesítmény létrehozatalát, vagy
egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy
egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi, vagy
egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyvállalkozások esetén az egyes régiókban a
regionális támogatási térkép alapján a következők szerint alakul:
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%.
d) a Közép-Magyarország régióban
da) 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%, valamint
db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.
A fenti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitás - a nagyberuházások
kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10
százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(2) A 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.
(3) A (2) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt
a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a
fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére
a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a
lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek
forrását a támogató számára bemutatja.
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(5) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a regionális
beruházási támogatás visszafizetésének terhe mellett
1. nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem
valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező
induló beruházást meg kívánja valósítani, és
2. nyilatkozat formájában kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát
képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény
áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló
beruházást meg kívánja valósítani.
Áttelepítésnek minősül, ha
a) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó
kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló
tevékenységet vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT
megállapodás) egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény)
az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe
helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás
legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy
igényeit elégíti ki, és
c) a támogatási kérelmet benyújtó kedvezményezett vagy a kérelmet benyújtó
kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti
létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek
meg.
(7) A támogatás keretében elszámolható a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költsége.
(8) Az elszámolható költség a (7) bekezdés szerinti esetben a következők szerint határozható
meg:
a) a tárgyi eszköznek az 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,.
(9) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni,
ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci
ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
(10) 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.
(11) 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,
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e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja
szerinti személygépkocsi költsége.
(12) 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.
(13) A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó
első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag
kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó
által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék
szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) az a)-c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem
képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének
felmerülése.
(14) Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami
támogatással együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket –
meghaladja azt az összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott
regionális térkép alapján ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak
megfelelő forintösszegű elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat.
(15) Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni a statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrája szerint ugyanabban a 3. szintű régióban támogatott másik beruházás munkáinak
megkezdésétől számítva három éven belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által
megkezdett induló beruházást. Amennyiben az ilyen egyetlen beruházási projekt
nagyberuházási projekt, az egyetlen beruházási projektre vonatkozó teljes támogatási összeg
nem haladhatja meg a nagyberuházási projektre vonatkozó kiigazított támogatást.
Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken
50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó
tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt
kell elszámolható költségként figyelembe venni.
Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami
támogatás jelenértéken kisebb, mint az ÁCSR 14. Cikk (4) bekezdés (c) pontja szerint
meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás
felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás az ÁCSR 14. Cikk (4) bekezdés c) pontjában
meghatározott összegig nyújtható.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
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(1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás kis- és középvállalkozás
induló beruházásához nyújtható.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható
költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.
(3) A támogatás keretében a tárgyi eszközre és immateriális javakra irányuló beruházási költség
számolható el.
A kis-és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás a regionális beruházási
támogatásokra vonatkozó rendelkezések (7), (8), (10), (11) bekezdés, a (12) bekezdés a)d) pontja, a (13) bekezdése szerinti feltételekkel nyújtható.
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
(1) A kkv-knak nyújtott innovációs támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében
foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben
rögzített feltételek.
(2) Az elszámolható költségek a következők:
a) szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költségei;
b) olyan, kutató-tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan
képzett munkaerő költségei, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeken, a
kedvezményezettnél újonnan létrehozott munkakörben dolgozik, és nem a személyzet más
tagjait helyettesíti;
c) innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(4) Az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás sajátos
esetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ára növelhető feltéve, hogy
bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra
nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.
A képzési támogatás
(1) A képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható
költségek 50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére
nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű költsége azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt
vesznek a képzésen,
b) - a képzési projekthez való hozzájárulásuk arányában - az oktatóknak és a képzés
résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a
közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök,
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az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való
használatuk mértékéig,
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (pl.
adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a
képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,
(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez.

23

2. számú melléklet
Vizsgálati szempontrendszer
A projekt keretében új (vagy alapvetően átdolgozott) anyagok, termékek, szolgáltatások és
eljárások fejlesztése és/vagy piacra vitele; technológiafejlesztés igazolható módon történik
Műszaki értékelést és/vagy műszaki Innovációs auditot készített a projekt keretében
A fejlesztés tartalmaz-e BIM-hez kapcsolódó technológiafejlesztést
A fejlesztés eredményeképpen köszönhetően javul-e a cég szolgáltatásainak digitalizációs
színvonala
Kimutatható-e a fejlesztésnek köszönhetően hatékonyságjavulás
Vállal-e fejlesztésnek köszönhető termelékenység javulást
Igényelt támogatás és éves árbevétel aránya
Megvalósít-e a kritériumrendszernek megfelelő külső képzést a projekt keretében
Megvalósít-e a kritériumrendszernek megfelelő belső képzést a projekt keretében
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