
   
 

 
  

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
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1. Mikor lesz elérhető az EPTK felületén a kitöltő program? 

Az EPTK felületen az ÉPÍTŐ-2-2018 kódszámú támogatási konstrukcióra a kérelmeket csak 2018. október 
15. 8:00 órától lehet majd benyújtani. A kérelem benyújtásának feltétele Regisztráció, mely elvégzésére 
már lehetősége van az elektronikus felületen. 
A Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban Kitöltési segédlet került összeállításra, mely 
2018.10.12. napon megjelenésre kerül az alábbi honlapcímen: 

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/3IXON2.html 
 
2. A 41.10- 43.99 TEÁOR közötti tevékenységnek a főtevékenységnek kell lennie vagy lehet a 

cégkivonatban található, ténylegesen is végzett más tevékenység is? 
A támogatást igénylő cégkivonatában szereplő TEÁOR-ok között szerepelnie kell a Tájékoztatóban 
közzétett TEÁOR számoknak, illetve a fejlesztendő terület(ek) TEÁOR száma(i) is a Tájékoztatóban 
közölteknek kell megfeleljen(ek).  

 
3. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, g) pontjában szereplő bruttó átlagkereset milyen számítási 

módszer alapján kerül meghatározásra? 
Az utolsó lezárt üzleti évben a teljes munkaidős munkavállalók bruttó bértömege / a főállású teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók létszáma / 12 hónap 
A bruttó bértömegbe nem számít bele az egyéb személyi jellegű ráfordítás és a munkaadói járulék sem. 

 
4. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, g) pontjában szereplő feltételnek való megfelelést hogyan 

szükséges igazolni? 
A támogatási kérelemhez csatolni szükséges az utolsó üzleti év mérlegét és eredménykimutatását. 

 
5. A támogatást igénylő kapcsolt vállalkozása figyelembe vehető-e a három teljes lezárt üzleti év 

vizsgálatánál? 
A támogatást igénylőnek önállóan szükséges három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezni, kapcsolt 
vállalkozása nem vehető figyelembe. 

 
6. A 2. Támogatásban részesíthetők köre, b) pontjában szereplő minimum 10 fő alkalmazotti létszám a 

beadás napján, vagy az utolsó lezárt üzleti év adatai alapján számítanak? 
A támogatás benyújtást megelőzően 12 hónap átlagos statisztikai létszáma és az utolsó két lezárt üzleti 
év átlagos statisztikai állományi létszáma kerül megvizsgálásra. 
A kisvállalkozások esetében teljesülnie szükséges az utolsó két lezárt üzleti év statisztikai állományi 
létszáma esetében a minimum 10 fő követelmény értéknek. 

 
7. Egy vállalkozás telephely szerint is pályázhat vagy csak székhely szerint? 

A támogatás igénylőnek Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie. A 
megvalósítási hely telephely és székhely is lehet egyaránt. 
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8. Amennyiben egy budapesti székhelyű cég pályázik, melynek folyamatban van a vidéki telephely 
bejegyzése, abban az esetben lehetséges-e az adott telephely szerinti regionális támogatásra 
pályázni? 
A kérelem benyújtásakor bejegyzett telephellyel kell rendelkeznie a megvalósítási helyszínre 
vonatkozóan. 

 
9. Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 40 millió Ft-ot, úgy fennáll a közbeszerzési 

kötelezettség? 
A Kbt. 5. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a támogatásban részesülő szervezetnek nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatnia, amennyiben a beszerzés a vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló 
beruházásainak támogatásából valósul meg. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program alapján - a támogatott által – megvalósításra 
kerülő beszerzések (projektek) a Kbt. 5.§ (3) bekezdésének e) pontja szerinti esetkörbe tartoznak. A 
fentiek azon támogatott szervezetekre irányadóak, amely önmagában a támogatásban történő 
részesülés ténye miatt kerülnének a Kbt. hatálya alá, és minősülnének ajánlatkérőnek. Ugyanakkor 
amennyiben egy olyan támogatott szervezetről van szó, amely a Kbt. értelmében ún. klasszikus 
ajánlatkérőnek minősül (azaz a Kbt. 5. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik), úgy ezen ajánlatkérő az 
általános szabályok szerint köteles beszerzéséhez közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 
10. A beszerzendő eszközök, gépekre vonatkozóan azon kívül, hogy min. 200 000 ezer Ft-nak kell lennie 

más kikötés nincs? 
Ezen felül a beszerezésre kerülő eszközöknek és gépeknek a Tájékoztatóban meghatározott TEÁOR szám 
szerinti fejlesztendő tevékenységhez szüksége kapcsolódnia. 

 
11. Az árajánlatok tartalmi követelménye, miket kell feltétlen tartalmaznia? Az árajánlatok időbeni 

követelménye, pl. érvényességi idő, kiállítás dátuma? 
Az indikatív árajánlat tartalmi követelményei: 

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

 a gyártó megnevezését, származási országát;  

 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki 
paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és 
az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;  

 tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;  

 szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;  

 eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;  

 az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

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

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

 amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást, 
szállítást és üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni. 

 domain név regisztráció esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrálandó domain 
nevet. 

 
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra az 
árajánlat napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamán. Nem magyar nyelvű 
árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges 
hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok adatainak 
meg kell egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy 
képezze. 
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A támogatás felhasználása során beszerzési, közbeszerzési eljárásokban a mindenkor hatályos Kbt. 
betartása szükséges a Tájékoztatóban leírtak figyelembevételével.  

 
A Kbt. 5. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a támogatásban részesülő szervezetnek nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatnia, amennyiben a beszerzés a vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló 
beruházásainak támogatásából valósul meg. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program alapján - a támogatott által – megvalósításra 
kerülő beszerzések (projektek) a Kbt. 5.§ (3) bekezdésének e) pontja szerinti esetkörbe tartoznak. A 
fentiek azon támogatott szervezetekre irányadóak, amely önmagában a támogatásban történő 
részesülés ténye miatt kerülnének a Kbt. hatálya alá, és minősülnének ajánlatkérőnek. Ugyanakkor 
amennyiben egy olyan támogatott szervezetről van szó, amely a Kbt. értelmében ún. klasszikus 
ajánlatkérőnek minősül (azaz a Kbt. 5. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik), úgy ezen ajánlatkérő az 
általános szabályok szerint köteles beszerzéséhez közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
 

12. Mi alapján döntsük el, hogy milyen támogatási kategóriába tartozik a fejlesztésünk? (csekély összegű 
támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a támogatható, így sokan ezt fogják igényelni. Itt 
csak az kitétel, hogy 200 000 eurót nem haladhatja meg a csekély összegű támogatások értéke 2018-
ban, 2017-ben és 2016-ban.) 

 
Regionális beruházási támogatás esetén: 

Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4. b/I. pontjában szereplő költségek számolhatók el. 

A maximális támogatás intenzitása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a 
szerint az alábbi:  

 

Támogatási 
jogcím 

Régiók Kisvállalkozás Középvállalkozás 

Regionális 
beruházás 

Észak-
Magyarország 

70 % 60 % 

Észak-Alföld 70 % 60 % 

Dél-Alföld 70 % 60 % 

Dél-Dunántúl 70 % 60 % 

Közép-Dunántúl 55 % 45 % 

Nyugat-Dunántúl 45 % 35 % 

Közép-
Magyarország I. 

55 % 45 % 

Közép-
Magyarország II. 

40 % 30 % 

 Közép-Magyarország I. támogatási kategóriába az alábbi települések tartoznak: 

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 
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 Közép-Magyarország II. támogatási kategóriába az alábbi települések tartoznak: 

Piliscsaba és Pilisjászfalu 

Figyelembe kell venni, hogy 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. 
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. 

 
Csekély összegű támogatás esetén: 

Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4. b/ I.-IV. pontokban szereplő költségek számolhatók el. 

A támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurót. A támogatás odaítélése során 
az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások 
bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. 
 
Csekély összegű támogatás és regionális beruházási támogatás együttes igénybevétele esetén a 
támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető 
támogatás maximális mértékét. 

 
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. 
 
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén: 

Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4. b/I. pontban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek számolhatók el. 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Azonban az innovációs 
tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége esetén a támogatási intenzitás az elszámolható 
költségek 100%-áig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót. 
 
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás esetén: 

Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4. b/I. pontban szereplő tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek számolhatók el.  

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, 
középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át. 
 
Képzési támogatás esetén: 

Ezen támogatási jogcím esetén a Tájékoztató 4. b/IV. pontjában szereplő költségek számolhatók el. 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. 

A támogatási intenzitás 

 megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott 
képzés esetén 10 százalékponttal, 

 középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, 

 kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető. 

A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető. 
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Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő 
önerőrésznek rendelkezésre kell állni. (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében 
nyújtható.) 

A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás 
intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi 
kérelem alapján kerül sor. 
 

13. A támogatás mértéke egyedileg kerül meghatározásra, a tájékoztató 1. számú mellékletében viszont 
megneveznek támogatási intenzitásokat. Ezt hogyan kell értelmezni? 
A támogatás mértéke egyedileg kerül meghatározásra. A Tájékoztató 1. számú melléklete a jogszabályi 
rendelkezések alapján adható maximális támogatási intenzitásokat rögzíti az egyes támogatási 
kategóriák vonatkozásában. 

 
14. 200 millió Ft alatti támogatás esetén biztosíték lehet óvadék és/vagy valamennyi számlára vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozat. Ezt hogyan kell értelmezni, mindkettőnek kötelező lenni vagy esetleg csak 
az egyiknek? 
200 millió Ft alatti támogatás esetén elegendő csak az egyik. 

 
15. A telekommunikációs eszközbe milyen eszközök tartoznak bele? 

A Támogató erre vonatkozóan nem adott ki eszközlistát, figyelemmel a nem elszámolható költségek 
listájára. 

 
16. Amennyiben egy vállalkozás nem használta ki az elmúlt években a csekély összegű (de minimis) 

keretét, úgy ebben a konstrukcióban a teljes összköltség igényelhető 100% os (csekély összegű) 
támogatásként? 
A felhasználható csekély összegű támogatás = 200.000 euró – folyó és megelőző két pénzügyi évben 
felhasznált csekély összegű támogatás. 
A felhasznált csekély összegű támogatások közé beszámításra kell kerüljön az odaítélt és a benyújtott 
igény is. 

  
17. A felhívásban Beruházás-menedzsment képzést milyen képző intézmény tartja, ugyanis szeretnénk 

rajta részt venni, így a költségét is elszámolni, azonban ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ajánlatokat 
is kérünk, és egyelőre nem találtunk ilyen képző intézményt. 
Kérjük, hogy ebben a kérdésben a szolgáltatók szakmai szervezeteivel, érdekképviseletekkel és 
kamarákkal szíveskedjen felvenni a kapcsolatot. 
 

18. A 2017-es éves munkaügyi jelentésben (KSH) megbontásban szerepelnek a cég munkavállalói (teljes 
munkaidős, részmunkaidős, egyéb) és itt szerepel az összes bruttó keresetük is (szintén lebontva). 
Kérdésem a következő: vehetem alapul a 2017-es Munkaügyi jelentést és ez alapján kalkulálhatom a 
teljes munkaidősök bruttó átlagkeresetét? 
Igen, ez alapján kiszámításra kerülhet a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete, 
melyet az utolsó lezárt üzleti évben a teljes munkaidős munkavállalók bruttó bértömege / a főállású teljes 
munkaidőben alkalmazásban állók létszáma / 12 hónap képlete alapján szükséges kiszámolni.  
  
 


