Jóváhagyom:

Varga Mihály
miniszter

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest
megye területén
című pályázathoz

Pályázati Kiírás kódja:

PM_KKVESZKOZ_2017

A Pályázati Kiírás megtalálható
a Nemzetgazdasági Minisztérium ( http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium),
és a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/ ) honlapján.

Tartalomjegyzék

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA ....................................................................................... 4
2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA ................................................................................................ 5
3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ........................................................................................................ 5
4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK ....................................................................................................... 5
4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre ............................................................................. 5
5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK....................................................................................................... 7
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása ................................................................................... 7
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek ................................................................................. 7
5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek..................................................... 7
5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek ........................... 8
5.1.4. Nem támogatható tevékenységek ........................................................................................ 8
5.2. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások .............. 8
5.2.1 Általános műszaki-szakmai elvárások .................................................................................... 8
5.2.2. Nyilvánosság biztosítása ....................................................................................................... 8
5.3. A támogatott tevékenység végrehajtásának időtartama ............................................................. 9
5.3.1. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások ...... 9
5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése .................................................................................. 9
5.3.3 A támogatott tevékenység lezárása ..................................................................................... 10
5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás ..................................................................................................... 10
5.5. Fenntartási kötelezettség ........................................................................................................... 11
5.6. Biztosítékok köre ........................................................................................................................ 11
6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ......................................................................... 12
6.1. A támogatás formája .................................................................................................................. 12
6.2 A támogatás mértéke, összege ................................................................................................... 12
6.3. A támogatás igénybevétele ........................................................................................................ 13
6.4. A saját forrás mértéke, formája, igazolása ................................................................................. 13
6.5. A támogatás szempontjából elismerhető költségek .................................................................. 14
6.5.1. Elszámolható költségek ....................................................................................................... 14
6.5.2. Nem elszámolható költségek............................................................................................... 21
7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK .......................................................... 21
7.1. A pályázat benyújtásának módja................................................................................................ 21
7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok ............................................................... 22
2

7.3. A pályázat befogadása................................................................................................................ 23
8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI .................................................................................. 24
8.1. A pályázat formai értékelése ..................................................................................................... 24
8.2. A pályázat tartalmi értékelése.................................................................................................... 24
8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje ....................................................................................... 28
9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ....................................................................................... 29
9.1. A Támogatási Szerződés megkötése .......................................................................................... 29
9.2. A Támogatási Szerződés módosítása ......................................................................................... 30
9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése .................................................................................. 31
10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE .................................................................................. 33
11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE .......................................................................... 33
12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS ............................................................ 33
1. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK TEÁOR SZERINTI FŐ- ÉS
MELLÉKTEVÉKENYSÉGE......................................................................................................................... 34
2. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK VTSZ BESOROLÁSA .................... 43
3. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ SZOFTVEREK TESZOR BESOROLÁSA ........... 46
4. MELLÉKLET – A BANKGARANCIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ....................................................... 46
5. MELLÉKLET – KÉSZFIZETŐ KEZESI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI................................... 47

3

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.)
Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei
önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti
időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi
támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi
támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét
javító fejlesztéseket.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a)
pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:
1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat) alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban:
NGM), mint Támogató pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszközberuházásainak támogatására Pest megyében (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja
el.
A Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.);
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.);
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a
továbbiakban: Ávr.);
- 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a
továbbiakban: 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet);
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény);
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (a
továbbiakban: OTÉK);
- 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (a
továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet);
- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (a
továbbiakban: TNM rendelet)
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2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a
vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének
erősítése, amelyet azonban hátráltat a kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) szektor
hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A
Kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek
csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Jelen pályázat keretében
lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszközberuházásának támogatása. A megvalósított beruházások által csökkenni fog az alacsony
versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal rendelkező KKV-k száma.
Jelen Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság
megvalósításához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és
befogadó növekedéshez.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci
igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
4.558.111.000 forint.
A támogatás forrása: a Magyarország központi költségvetése XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei
fejlesztések jogcímcsoport.
A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén az NGM felfüggeszti a pályázatot. A
pályázat benyújtásának határidejét követően a rendelkezésre álló idő letelte esetén az NGM lezárja a
Pályázati Kiírást. A felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM
(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium)
és
a
Kincstár
(http://www.allamkincstar.gov.hu/) hivatalos honlapján.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot
meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg
fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett
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telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig. Azon
vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá
rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel,
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
•

mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:






113 Korlátolt felelősségű társaság;
114 Részvénytársaság;
116 Közkereseti társaság;
117 Betéti társaság;
231 Egyéni vállalkozó;

mely vállalkozások főtevékenysége, és – amennyiben a támogatást melléktevékenységre
tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége – a jelen Kiírás 1. mellékletét
képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik.
Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 26
(elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi
berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43
(speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett
beruházásai.
A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
- Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
- A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
- Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) ha a támogatást olyan feltétellel nyújtják, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
d) ha a Pályázó vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
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e) ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projektjének az elszámolható
összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel
összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
f) ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban,
azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
g) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:

ha a Pályázó, illetve az árajánlatot adó szállító székhelye, telephelye, fióktelepe
között egyezés áll fenn,

ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység
végzésére, illetve a beszerzett eszközök üzemeltetésére,

ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy
külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
I.) Új eszköz(ök) beszerzése 5-60 m Ft értékben, mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti
főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1.
melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a
támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy
szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú mellékletben
szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá.
Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem
vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező
melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja (pl.:
különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra
szolgáló tárgyi eszköz), és értéke új eszközök és szoftverek esetében legalább nettó 200.000 Ft,
informatikai eszközök esetében nettó 100.000 – 500.000 Ft.
5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:
•
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő
tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható
összköltségének legfeljebb 15%-a erejéig.
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5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Nyilvánosság biztosítása – a Pályázati Kiírás 5.2.2. pontjában a nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján - költségei kizárólag de minimis jogcímen
elszámolhatók;
b) Közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok)
lefolytatása – költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók.
5.1.4. Nem támogatható tevékenységek
Jelen Pályázati Kiírás keretében az 5.1.1.-5.1.3. pontokban meghatározott tevékenységeken
túlmenően más tevékenységek (különös tekintettel szállítójármű beszerzése) nem támogathatók.
5.2. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
5.2.1 Általános műszaki-szakmai elvárások
a)
A fejlesztés során legalább az egyik (I. vagy II.) önállóan támogatható tevékenységet kell
megvalósítani.
b)
A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell
összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak
történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
c)
A pályázati adatlap pontjait a Pályázónak a kiírásban meghatározott feltételek alapján
releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A Pályázó által a pályázat kitöltése során
megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a
döntéselőkészítés során a Támogató számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak
tisztázására van lehetőség.
d)
A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása
során kell alkalmassá válnia a pályázatban jelzett tevékenység végzésére.
e)
A projektnek a Pályázó által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
f)
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.
g)
A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával
üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon
szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Külföldről történő beszerzés
megengedhető, ebben az esetben a vonatkozó árajánlat hiteles fordítását szükséges csatolni.
Amennyiben a beszerzendő eszköznek kizárólagos magyar forgalmazója van, ennek tényét a
kizárólagos forgalmazó erre vonatkozó igazolásával szükséges alátámasztani.
h)
A projektnek meg kell felelnie a Kiírásban foglalt egyéb feltételeknek.
5.2.2. Nyilvánosság biztosítása
A beruházás kommunikációja során kötelező a nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság
költségeinek elszámolására csak a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megkezdett
tevékenység esetén jogosult a Kedvezményezett.
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A nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint kötelező:
 a Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és
folyamatos frissítése a támogatott tevékenység lezárásáig;
 kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
 a beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a
fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani.
A nyilvánosság biztosítására szolgáló keretből - kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás
esetén - lehetőség van a támogatott vállalkozás online megjelenésének támogatás domain név
regisztráció és ehhez tartozó webtárhely-, vagy honlapkészítés költségeinek elszámolására is.
A fejlesztéshez kapcsolódó, kötelezően előírt kommunikációs csomag nem, vagy hiányos teljesítése a
megítélt támogatás 10%-a kamattal növelt összegének visszavonását vonja maga után.
A
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos
követelményeket
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-nyilvanossagbiztositasarol oldalon elérhető információk tartalmazzák.

a

5.3. A támogatott tevékenység végrehajtásának időtartama
5.3.1. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő:
a) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
b) az a) pont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező
érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
c) az a) pont szerinti megrendelés és a b) pont szerinti szerződés hiányában - a beruházó által
aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását
igazoló okmányon,
d) az a) és c) pontok együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont.
A tényleges kezdés időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja és nem
lehet későbbi, mint a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított hat hónap. A Támogatási
Szerződés a szerződő felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírása napján lép hatályba.
A projekt-megvalósítás a Pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követő napon
megkezdhető. Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért
felelősséget nem vállal.
5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése
A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha
a) a beruházás utolsó eleme is megvalósult,
b) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint
teljesült,
c) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,
d) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),
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e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és
bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár számára benyújtotta,
f) a Kedvezményezett támogatott tevékenységének befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és
bizonylatokkal alátámasztott beszámolója jóváhagyásra került a Támogató részéről.
Az a)-e) pontoknak a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül meg
kell valósulnia.
A támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó beszámoló részletes szempontjait a Támogatási
Szerződés tartalmazza.
5.3.3 A támogatott tevékenység lezárása
A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha
- a vállalt kötelezettségek teljesültek,
- a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, Támogatási
Szerződés melléklete szerinti záró beszámolóját benyújtotta, a Kincstár elvégezte a záró
ellenőrzést, a záró jegyzőkönyvben a beszámolót jóváhagyta.
Amennyiben a Kincstár a záró jegyzőkönyvben megállapítja, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt
kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul, a támogatott tevékenység abban az esetben
tekinthető lezártnak, ha a Támogató által hozott a 9.3. pont szerint megszabott szankciót a
Kedvezményezett teljesítette.
A projekt lezárásához szükséges beszámoló részletes szempontjait a Támogatási Szerződés
tartalmazza.
5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás
A tervezett beruházás(ok)nak az alábbi indikátorok közül a kötelezően vállalandót mindenképpen
teljesítenie kell, a második és harmadik indikátorra a célérték vállalása opcionális:
Indikátor neve

Mértékegység

A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének (egyéni
vállalkozások esetében az adóalapba beszámított bevétel)
növekedése a beruházás következtében – kötelezően
vállalandó

Ft

A fejlesztés következtében újonnan alkalmazott
munkavállalók száma - opcionális

fő

A fejlesztés következtében megtartott, alkalmazott
munkavállalók száma- opcionális

fő

Célérték a fenntartási
időszak végén, a teljes
időszak átlagában

A kötelezően vállalandó indikátor kötelezően vállalandó minimumértéke vagy a támogatási összeg
egésze, vagy a támogatás igénylésének éve előtti utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5
%-a a fenntartási időszak átlagában.
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A Pályázati Adatlapon jelölni szükséges a vállalt célérték(ek)et, a fenntartási időszak végén pedig
igazolni szükséges az addig megvalósult indikátorérték(ek)et. A célérték(ek) a Támogatási
Szerződésben rögzítésre kerül(nek), a kötelezően vállalandó indikátor rögzített célértékének 90%
alatti, illetve az opcionális indikátorok rögzített célértékének 50 % alatti teljesítése szankciót
(melynek részleteit a 9.3-as fejezet ismerteti) von maga után.
5.5. Fenntartási kötelezettség
Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló
beruházások keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie,
és azok funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak
megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a beszámoló elfogadását
követő hónaptól számított 3 éven át tart.
Amennyiben a beruházás új munkahelyek teremtésére vagy megőrzésére is irányul, abban az esetben
a beruházás üzembe helyezését követően három éven keresztül szükséges az újonnan létrejött
munkahely fenntartása. Ez esetben a projekt fenntartási időszaka attól az időponttól indul, mikortól a
Kedvezményezett a vállalt munkahelyeket igazolható módon létrehozta.
A fenntartási kötelezettség nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak
alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a
Kedvezményezett állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel
azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási
időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
5.6. Biztosítékok köre
a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a
Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására,
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35
napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintája a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 3. számú mellékletében
található.)
b) Amennyiben a költségvetési támogatási összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az a)
pontban rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési
támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek:
ba) ingatlan zálogjog
Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy
további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el biztosítékként, ha a korábbi ranghelyű
bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás
összegének 50%-ára. A zálogszerződés megkötése és a zálogszerződéshez kapcsolódóan benyújtott
módosítási kezdeményezésekről szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét egy
három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által kiállított értékbecslés alapján kell
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megállapítani. A zálogjognak legalább a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
végét követő harmadik hónap végéig kell fennállnia, illetve szólnia. és/vagy
bb) bankgarancia
Bankgarancia a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCXXXVII. törvény hatálya
alá tartozó intézmények által adott bankgarancia értendő. A bankgaranciát a Kedvezményezett
köteles a beruházás megkezdésétől a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
végét követő harmadik hónap végéig fenntartani. A bankgarancia tartalmi követelményeit a pályázati
kiírás 4. számú melléklete tartalmazza. és/vagy
bc) készfizető kezesség:
Készfizető kezesség nyújtására jelen pályázati kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1 melléklete
szerinti 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak. A készfizető
kezesség tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései a
irányadóak. A készfizetői kezességről szóló megállapodás/szerződés tartalmi követelményeit a
pályázati kiírás 5. számú melléklete tartalmazza.
A biztosítékokról szóló szerződésekben rögzíteni szükséges, hogy a biztosítékokról szóló szerződések
aláírása, valamint azokhoz kapcsolódóan, a Kedvezményezett által benyújtott módosító
kezdeményezések elbírálása során az NGM, míg a biztosítékok érvényesítése során a Kincstár jár el. A
biztosíték megléte a költségvetési támogatás folyósításának feltétele.
6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
6.1. A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási
támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás
jogcímen.
6.2 A támogatás mértéke, összege
A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített
lehetőségek figyelembe vételével, minimum 5 millió Ft, maximum 60 millió Ft értékben:
A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000
Euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás
esetén egyaránt 55%, vagy
B) regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől függően:
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,
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Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura,
Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és
Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,
b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%,
középvállalkozás esetén 30%, vagy
C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b)
alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%,
középvállalkozás esetén 10%.
A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a beruházó a pályázat
benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási
méret feltételeinek.
6.3. A támogatás igénybevétele
A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a Kiírás
5.6. pontja szerint szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását
követő 30 napon belül.
A fennmaradó támogatási összeg (a támogatás 75 %-a) kifizetése részletekben, utólag történik, a
Kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási Szerződésben meghatározott részbeszámolóval
alátámasztott kifizetési igény(ek) alapján, az egyes részbeszámolóval alátámasztott kifizetési
igény(ek) elfogadását követő 30 napon belül. A Kedvezményezett abban az esetben nyújthat be a
Kincstárhoz részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igényt, amennyiben annak összege eléri a
legalább 3 millió forintot.
A Kedvezményezettnek a támogatás fennmaradó részével és a támogatási előleggel legkésőbb a
Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 13. hónap végéig el kell számolnia a támogatási
szerződésben meghatározott feltételek szerinti beszámoló benyújtásával.
6.4. A saját forrás mértéke, formája, igazolása
A saját forrás mértéke a meghatározott támogatási intenzitás szerint:




A) jogcímen 45%;
B) jogcímen vállalkozásmérettől függően 45-70%;
c) jogcímen vállalkozásmérettől függően 80-90%.

A saját forrás a Pályázó önerejéből, hitelből, és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás
alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba. Regionális
beruházási támogatás, illetve kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen
nyújtott támogatás esetén a Pályázónak az elszámolható összköltségen belül igazolható módon
legalább 25%, minden állami forrástól mentes önerővel kell rendelkeznie.
Az állami forrástól mentes saját forrás, és azon belül a szükséges mértékű önerő meglétének
igazolására a Pályázó nyilatkozatának és releváns tartalmú bankszámlakivonatának becsatolása
szükséges. Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, abban az esetben a pénzintézet által
kiállított hitelígérvényt, vagy nyilatkozatot is szükséges a pályázathoz csatolni. Egyéb forrás
igénybevétele esetén az egyéb forrás jellegének megfelelő igazolás csatolása szükséges. Ebben az
esetben a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a hitelszerződés benyújtása.
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6.5. A támogatás szempontjából elismerhető költségek
6.5.1. Elszámolható költségek
A beruházás elszámolható költségei között az alábbi, a beruházás támogatható tevékenységeihez
kapcsolódó költségek tervezhetők.
I.

A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű
eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz
tartozéka) bekerülési értéke, amely nem tartalmazza az eszközbeszerzéshez kapcsolódó
szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó
betanítás költségét – nem támogatható a pályázatban olyan beszerzendő eszközre
vonatkozó költségtétel, melyet nem támaszt alá legalább egy, a Kiírás 7.2 pontjában
rögzítetteknek megfelelő, pályázathoz csatolt hiteles árajánlat;
- hardvereszközök beszerzési költségei egyenként nettó 100.000 – 500.000 Ft értékben, amely
tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ
/adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat, amely tartalmazza a
vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás
költségeit - maximum a projekt elszámolható összköltségének 15%-a erejéig;
- 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 - maximum a projekt elszámolható összköltségének
15%-a erejéig;
- immateriális javak (licenc) költségei - maximum a projekt elszámolható összköltségének 10
%-a erejéig; valamint
- a testreszabás költségei, a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, a betanítás költsége és
az eszközbeszerzés(ek)hez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés (közvetlenül a beszerzett
szoftverhez kapcsolódva) költsége együttesen maximum a projekt elszámolható
összköltségének 10 %-a erejéig.
II.
Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis
jogcímen elszámolható
- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói tevékenység;
- közbeszerzési eljárás díja.
III.
Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis
jogcímen elszámolható
- Jelen Kiírás 5.2.2. pontban részletezett tevékenységekhez kapcsolódó költségek, beleértve a
domain név regisztráció (maximum nettó 30.000 Ft), illetve a webtárhely-, vagy
honlapkészítés költségeit is (maximum nettó 200.000 Ft).
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Az elszámolható költségek engedélyezett mértéke az összes elszámolható költségre vetítve:
Költségtípus

I. A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek
(beleértve az önállóan nem támogatható tevékenységek
költségeit is)
Ezen belül:
hardvereszközök beszerzési költségei
alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
immateriális javak (licenc) költségei
a testreszabás, a migrációs (adatok is) fejlesztések, a betanítás, a
szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

III. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

Elszámolható
költségek aránya a
projekt teljes
költségvetésén belül
(%)

Elszámolható
költségekre
vonatkozó
nominális korlát
(Ft)

összesen minimum
98,5%

minimum nettó
200.000 Ft/db

összesen maximum
15 %

nettó 100.000 500.000 Ft/db
minimum nettó
200.000 Ft/db

összesen maximum
10 %

-

összesen maximum
10 %

-

összesen maximum
1%

-

összesen maximum 0,5% és nettó 200.000
Ft közül az alacsonyabbik összeg, ezen belül
domain név regisztráció maximum nettó
30.000 Ft; webtárhely-, vagy holnapkészítés
maximum nettó 200.000 Ft

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok
Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni abban az esetben is, ha az a
Kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól
eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
Amennyiben a Kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatással megvalósuló
beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás
szempontjából nem elszámolható költségnek minősül.
Amennyiben a Kedvezményezett egyéni vállalkozó, és a beruházás keretein belül tárgyi eszközök és
immateriális javak beszerzési költségének elszámolására is sor kerül, az elszámolható költségeket a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kell
meghatározni.
Regionális beruházási támogatás és kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
esetén kizárólag:
- a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, melynek
összege meghatározható
o a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
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o

immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a
továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a
szerinti költsége számolható el.

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.
A beszerzett eszköznek újnak kell lennie.
Nem minősül elszámolható költségnek:
- a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
- a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak
költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett
igénybe,
- az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló
beruházótól szerzett be,
- a pályázat benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
- azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
- az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
- azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
- azok legalább három évig a Kedvezményezett eszközei között szerepelnek és ahhoz a
projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny
vállalkozás részére, ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a
támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
acélipari tevékenységhez,
hajógyártási tevékenységhez,
szénipari tevékenységhez,
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
16

ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra
létrehozását szolgáló beruházáshoz,
ha a Pályázó vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a pályázat
benyújtását megelőző két évben a pályázattal érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a pályázat
benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás
befejezésétől számított két éven belül a pályázattal érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntet meg az EGT területén,
szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 34. §- ában
meghatározott feltételekkel,
kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 33. §- ában
meghatározott feltételekkel,
azon Pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Nem nyújtható kis- és középvállalkozásoknak beruházási támogatás
a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez,
b)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon Pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás.
d)
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e)
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f)
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé
g)
a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához.
Nem nyújtható de minimis támogatás
a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
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rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) támogatás azon Pályázó részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h) támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Regionális beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke Közép-Magyarország régióban a következők szerint
alakul:
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, Pilisjászfalu településeken 20%.
A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10
százalékponttal növelhető, ha a Pályázó a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés
hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
Regionális beruházási támogatás
 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,


a 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletben, és



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.
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Pest megye támogatható térségeiben a regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele,
hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet kis- és középvállalkozás
valósít meg.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás,
amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi.

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.
Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó szabályok
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 17. cikke, a 16/2015. (V. 29.)
NGM rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
szabályozza.
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
tervezett beruházás induló beruházásnak minősüljön.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás,
amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi.

Csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabályok
Csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai
alapján lehet nyújtani.
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9)
bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.
§-a alapján kell eljárni.)
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített
maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe
vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon –
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A Pályázónak, amennyiben támogatásban részesül a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést
követő 10 évig meg kell őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
A pályázatban nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a
tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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.

20

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.
6.5.2. Nem elszámolható költségek
A pályázat keretében a 6.5.1. pontban felsorolt és elszámolhatóként jelölt tevékenységeken túl nem
számolható el semmilyen egyéb tevékenység költsége.
7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
7.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül
(http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek
csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a
Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását
követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell
jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a
Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni
az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.
Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a
Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az
aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként
postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges
azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok
megváltoztatására.)
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:



nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek
feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra;
nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap
24.00 óra;
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vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus
adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15.30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.
7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Dokumentum megnevezése

Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap
A Pályázó által aláírt, Pályázati Kiírás szerinti Nyilatkozat
Kötelező mellékletek
1
A Cégbíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi cégkivonat (kivéve
az egyéni vállalkozót)
2
A Pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya
3
Jóváhagyott éves beszámoló az utolsó lezárt üzleti évről, az átlagos
statisztikai állományi létszám megjelölésével (egyéni vállalkozó
esetén az utolsó lezárt év EV adóbevallásának másolata)
4
A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott
munkaképességű munkavállalói létszámot tartalmazó oldala vagy
belső munkaügyi nyilvántartása
5
Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól
független árajánlatadók által kiállított árajánlat (nemzetközi beszerzés
esetén az ajánlat hivatalos fordításának) csatolása szükséges, amely
tartalmazza:
az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a
kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
a gyártó megnevezését, származási országát;
az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát,
a gyártó által meghatározott műszaki paramétereit, szakmai
jellemzőit,
tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely
eszközhöz tartozik;
szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR
számát és megnevezését;
eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;
rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek és
az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;
az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának
dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 90 napnál nem
lehet régebbi;
az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;
eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez
kapcsolódó
árajánlat
tartalmaz
betanítást,
szállítást
és
üzembehelyezést is, ezek költsége külön feltüntetendő.
Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva,
szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó

Papír-alapon 1
példányban

x

Elektroniku
san, (PDF
formátumb
an)
x
x
x
x
x

x

x
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MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében
hiteles magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes
árajánlatról. Hiteles fordítás alatt a szakfordításról és tolmácsolásról
szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-ával összhangban csak és
kizárólag az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) általi
fordítást, vagy az OFFI által hitelesített fordítást szükséges érteni.
Amennyiben a beszerzés kizárólagos magyar forgalmazótól történik,
az ennek tényét igazoló forgalmazói nyilatkozat csatolása szükséges
a releváns árajánlat mellett.
6
A pályázói (vagy bérbeadói) tulajdont alátámasztó, az
eszközbeszerzéssel érintett telephely(ek) a pályázat benyújtását
megelőző 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett
tulajdoni lapja(i)
7
Az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, melyhez 2018.
január 1-jét követően kiállított bankszámlakivonatot, hitelfelvétel
esetén hitelígérvényt, egyéb forrás esetén az egyéb forrás jellegének
megfelelő igazolást csatoltak
8
A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, kültéri és beltéri
fotókat egyaránt tartalmazó fotódokumentáció, melyet kapcsolódó,
jelen pályázaton kívül elvégzendő fejlesztés esetén erre vonatkozó
alaprajzzal és a szükséges fejlesztésre vonatkozó műszaki leírás
egészít ki
Opcionális mellékletek
1
A támogatott nyilatkozata a részére a támogatás odaítélésének
évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról (A) jogcímen történő
támogatásigénylés esetén kötelező)
2
Bérelt telephelyen megvalósítandó fejlesztés esetén a fenntartási
időszak végéig szóló bérleti jogviszonyt igazoló szerződés másolata
(releváns esetben kötelező)
A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal
biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését
legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti
díjat. Amennyiben a bérleti szerződésben a bérleti díj összege nem
forintban van meghatározva, szükséges azt átszámítani forintra a
pályázat benyújtását megelőző napon érvényes MNB hivatalos
árfolyamán.
3
Bérelt telephelyen megvalósítandó fejlesztés esetén tulajdonosi
hozzájárulás a projekt megvalósításához és a Pályázóra vonatkozó
fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez (releváns esetben
kötelező)

x

x

x

x

x

x

7.3. A pályázat befogadása
A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a Kincstár
gondoskodik.
A Kincstár a pályázatok befogadása során az Ávr. 70.§ (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja,
hogy
a) a pályázat a Pályázati Kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető
mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Kiírásban meghatározott
maximális támogatási intenzitást;
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c) a Pályázó a Pályázati Kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.
Ha a pályázat a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, az érdemi vizsgálat nélküli
elutasításra kerül.
A Kincstár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki vagy a
pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia
kell az elutasítás indokát.
8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI
8.1. A pályázat formai értékelése
A befogadott pályázatok formai értékelését a Kincstár végzi a pályázat benyújtását követő 15
munkanapon belül.
Ha a befogadott pályázatot a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok
hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására.
A Kincstár - amennyiben szükséges - a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra
hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai
értékeléshez kapcsolódóan a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. A
hiánypótlás csak a Kincstár által, az alábbiakban jelzett szempontokra vonatkozhat.
Hiánypótlásra kell felhívni a Pályázót, ha a Pályázat Adatlapjának valamely rovata
- nem a Pályázati Kiírásnak megfelelően lett kitöltve,
- a Pályázó nem ad minden kérdésére hiánytalanul választ,
- illetve nem csatolta valamennyi szükséges mellékletet.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a Kincstár értesíti
a Pályázót a pályázata elutasításáról.
A Pályázati Adatlap mellékletét képező, jelen Kiírás 7.1 fejezetében jelzett nyilatkozat hiánypótlására
nincs lehetőség.
8.2. A pályázat tartalmi értékelése
A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése az alábbi szakmai
értékelési szempontok szerint, pontozással történik.
A tartalmi értékelési szempontok a következők:
Értékelési szempont

Értékelés módja

Minősítés
vagy
pontszám

OBJEKTÍV ELUTASÍTÁSI SZEMPONTOK
A
B

A Pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között nem
áll fenn egyezés
A megvalósítási helyszín jelenleg alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére
és a beszerzendő eszközök elhelyezésére és üzemszerű működésére, vagy a Pályázó
bemutatja, hogy az érintett helyszínt hogyan teszi alkalmassá a pályázatban jelzett
tevékenység végzésére és a beszerzendő eszközök elhelyezésére és üzemszerű

igen/nem
igen/nem
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C

D
E
1.
a)

működésére a projekt zárásáig
A saját forrás nem magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel,
vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén
biztosított
A Pályázó bemutatja az önerő rendelkezésre állásáról szóló, releváns tartalmú
alátámasztó dokumentumokat
A beszerzendő eszközök köre a Pályázó főtevékenységéhez, vagy ahhoz a
melléktevékenységéhez igazodik, amelyre tekintettel a támogatást kéri
A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VAGY
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TELJESÍTMÉNYE
Működés időtartama
2 lezárt üzleti évnél kevesebb: 2 pont

igen/nem

igen/nem
igen/nem
0-23
2/4/6/8

2 lezárt, teljes üzleti év: 4 pont
3-5 lezárt, teljes üzleti év: 6 pont
5, vagy több lezárt, teljes üzleti év: 8 pont
b)

c)

d)

e)

2.

Üzemi eredmény aránya [(utolsó
lezárt év üzemi (üzleti) eredmény +
utolsó lezárt év kamatráfordítás) /
utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100
Nettó árbevétel arányos beruházás
[2*összes elszámolható költség /
(utolsó lezárt év éves nettó árbevétel
vagy adóalapba beszámított bevétel +
utolsó előtti lezárt év éves nettó
árbevétel vagy adóalapba beszámított
bevétel)]*100
Egyéves működés esetén: 2*összes
elszámolható költség / a lezárt üzleti
év
éves
nettó
árbevételének
kétszerese*100
A támogatandó kkv vagy EV jelentős
növekedési potenciállal rendelkezik

4,00 % és az alatt: 0 pont

A vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző
harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó
árbevételét
az
azt
követő
két
év
valamelyikében kimutatott nettó árbevétele
1-3 %-kal meghaladta: 1 pont
3-5 %-kal meghaladta: 2 pont
legalább 5%-kal meghaladta: 3 pont
Amennyiben a vállalkozás két lezárt üzleti évvel
rendelkezik, akkor a pályázat benyújtását
megelőző második üzleti évben kimutatott
nettó árbevételét az azt követő év kimutatott
nettó árbevétele
1-3 %-kal meghaladta: 1 pont
3-5 %-kal meghaladta: 2 pont
legalább 5%-kal meghaladta: 3 pont

0/1/2/3

Befektetett
eszköz
arányos
beruházási érték [összes elszámolható
költség / (utolsó lezárt év immateriális
javak + utolsó lezárt év tárgyi
eszközök)]*100
A BERUHÁZÁS GAZDASÁGI HATÁSA

10,00% alatt és 100,00% felett: 0 pont
70,01%-100,00% és 10,00%-40,00%: 3 pont
40,01%-70,00%: 6 pont

0/3/6

0/1/2

4,01 % - 20,00 %: 1 pont
20,01 % és afelett: 2 pont
3,01%-10,00% vagy 85,01%-100,00%: 1 pont

0/1/2/3/4

10,01 % - 15,00 % vagy 70,01 % - 85,00 %: 2
pont
45,01 % - 70,00 % között: 3 pont
15,01%-45,00%: 4 pont

0/6
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A Kiírás által előnyben részesített
tevékenységű vállalkozás támogatása

3.

A
BERUHÁZÁS
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGA, PÉNZÜGYI
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA
A beruházás reális piaci áron került
megtervezésre. A Pályázati Kiírásban
rögzített belső arányokra vonatkozó
feltételek teljesítése bemutatásra és
betartásra került. Indokolt, reális,
piaci áraknak megfelelően tervezett
költségelemek kerültek betervezésre.

4.

A Pályázó főtevékenysége, vagy a támogatási
igény alapját képező tevékenysége a TEÁOR 21
(gyógyszeripar), TEÁOR 26 (elektronika), 28
(gép, gépi berendezés gyártása) TEÁOR 29-30
(járműgyártás), vagy a TEÁOR 16, 31, 41, 42, 43
(építőipar támogatása) alá tartozik.
0-9

A) A beruházás költséghatékonysága
A Pályázó számos eszközt indokolatlanul kíván
beszerezni: 0 pont
A Pályázó többségében a valóban fontos és az
igények kiszolgálásához valóban szükséges
eszközöket kívánja megvásárolni: 2 pont
A Pályázó csak a valóban fontos és az igények
kiszolgálásához valóban szükséges eszközöket
kívánja megvásárolni: 3 pont
B) A beruházás pénzügyi megvalósíthatósága
A kötelezően csatolandó mellékletek 5. sorában
rögzítetteknek
megfelelő
árajánlatokkal
alátámasztva
bemutatásra
kerül
az
eszközbeszerzés várható költsége, kizárólagos
magyar forgalmazó esetén az erre vonatkozó
forgalmazói igazolás csatolásra került:
Az eszközök többségére nem áll rendelkezésre
árajánlat: 0 pont
Néhány eszközre nem áll rendelkezésre
árajánlat: 1 pont
Minden beszerzendő eszközre rendelkezésre áll
árajánlat, azonban sok esetben ezek
mennyiségi vagy minőségi szempontból nem
megfelelőek: 2 pont
Minden beszerzendő eszközre rendelkezésre áll
árajánlat, azonban néhány esetben ezek
mennyiségi vagy minőségi szempontból nem
megfelelőek: 4 pont
Minden
beszerzendő
eszköz
kapcsán
rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű és
minőségű árajánlat: 6 pont

A BERUHÁZÁS KOMPLEXITÁSA

0/2/4/6

A beruházás kapcsolódása a Pest
megye célzott pénzügyi támogatása
programhoz

A
beruházás
kapcsolódik
fejlesztéshez, amely

egy

olyan

a PM_KKV_2016 pályázati kiírásban támogatott
volt: + 2 pont,
a VEKOP 1.2.1-16, vagy a VEKOP 1.2.2-15
pályázati kiírásban támogatott volt: + 2 pont
a 2007-2013-as uniós támogatási időszak
valamely vállalkozásfejlesztést célzó pályázati
kiírásában támogatott volt: + 2 pont

5.

TERÜLETI

KIEGYENLÍTŐDÉS

ÉS

0/2/4
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a)

b)

VERSENYKÉPESSÉG
A
kedvezményezett
járások
besorolásáról
szóló
290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet alapján a
beruházás kedvezményezett vagy
regionális
szempontból
kedvezményezett járásban valósul
meg.
A
kedvezményezett
települések
besorolásáról
és
a
besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet alapján
besorolt településen valósul-e meg a
fejlesztés.

A beruházás Pest megye kiemelt
fejlesztési övezetében, a Ferihegyi
Gazdasági Övezet területén valósul
meg

A beruházás kedvezményezett vagy regionális
szempontból kedvezményezett járásban vagy
társadalmi-gazdasági
és
infrastrukturális
szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős
munkanélküliséggel sújtott településen valósul
meg (2 pont)
Kedvezményezett járások: Szobi járás, Ceglédi
járás, Nagykőrösi járás, Nagykátai járás
Regionális szempontból kedvezményezett
járások: Dabasi járás, Aszódi járás, Ráckevei
járás
Társadalmi-gazdasági
és
infrastrukturális
szempontból kedvezményezett és/vagy jelentős
munkanélküliséggel
sújtott
települések:
Jászkarajenő,
Nagybörzsöny
vagy
Tatárszentgyörgy
A Ferihegyi Gazdasági Övezet településeinek
valamelyikén valósul meg a beruházás. Érintett
települések Pest Megye Közgyűlésének
12/2015. (IX.07.) önkormányzati rendelete
alapján:
Alsónémedi; Dabas; Dunaharaszti; Ecser;
Felsőpakony; Gyál; Gyömrő; Maglód; Monor;
Nagytarcsa; Ócsa; Pécel; Péteri; Újhartyán; Üllő;
Vecsés. (2 pont)

6.

7.

A BERUHÁZÁS EREDMÉNYESSÉGE
A Pályázó a fejlesztés szempontjából
releváns
opcionális
indikátorok
esetében célérték többletvállalást
tesz.

A BERUHÁZÁS ILLESZKEDÉSE A
TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ
A beruházás elősegíti a Pest Megyei
Területfejlesztési
Program
megvalósítását, hozzájárul a területi
kiegyenlítődéshez,
a
megye
versenyképességének
javításához
0 pont esetén a pályázat az értékelés
egyéb pontszámaitól függetlenül
elutasításra kerül!
Összesen

0/2/4
A Pályázó a kötelező indikátorvállaláson felül
alkalmazott(ak) megőrzése vonatkozásában is
vállalást tesz. (2 pont)
A Pályázó a kötelező indikátorvállaláson felül új
alkalmazott(ak) vonatkozásában is vállalást
tesz. (4 pont)
0/3
GD1.d vállalati technológiai fejlesztések
nem kapcsolódik: 0 pont
kapcsolódik: 3 pont

55

Nem támogatható a pályázat, ha az értékelés során az A-E objektív elutasítási szempontok
bármelyikére „nem” minősítést kap, és/vagy az 1. és/vagy a 3. és/vagy a 7. értékelési szempontra 0
pontot kap, és/vagy nem éri el a támogathatósági feltételként elvárt minimális 28 pontot, és/vagy
nem tesz a kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.
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Egyéni vállalkozók esetében az 1. b) és 1. e) értékelési szempontok nem kerülnek értékelésre,
esetükben a végleges értékelési pontszám az elért pontszámuk 55/47-gyel felszorzott, lefelé
kerekített összege.
A tartalmi értékelést az NGM és Pest Megye Önkormányzata közösen végzi.
Az értékelők indokolt esetben a tartami értékelés szakaszában tisztázó kérdést tehetnek fel a
Pályázónak. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez kapcsolódóan a
felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben a Pályázó a
felszólításra határidőben nem válaszol, a pályázat a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálásra vagy
elutasításra kerül.
8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje
A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntéselőkészítő Bizottság (a továbbiakban: DEB) végzi.
A DEB tagjai:
-

az NGM területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szakterületének egy delegáltja,
az NGM államháztartás szabályozásáért felelős szakterületének egy delegáltja,
az NGM gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős szakterületének egy delegáltja,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy delegáltja,
a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos delegáltja,
Pest Megye Önkormányzat egy delegáltja,
a Kincstár egy delegáltja.

A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról, illetve tartaléklistára
kerüléséről a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.
A Miniszter döntése támogató, amennyiben
-

a pályázat megfelelt a jogszabályban és a pályázati dokumentációban előírt feltételeknek;
az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből
adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre;
a DEB a pályázatot támogatásra javasolta.

Amennyiben a DEB indokolt döntési javaslatában valamely elszámolható költségtétel csökkentése
vagy elhagyása szerepel, a Miniszter döntése a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest
csökkentett mértékű támogatás megítélésére is irányulhat.
Amennyiben a pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő, de a rendelkezésre álló keret kimerült a
Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára helyezésére. A tartaléklista legfeljebb a
miniszteri támogatói döntés meghozatalától számított 6 hónapig érvényes.
Ha a nyertes Pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződést bármilyen okból nem kötik meg, a
felszabaduló forrás erejéig a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a
tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást.
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A Miniszter döntése elutasító, amennyiben
-

a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak; vagy
az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a
rendelkezésre álló keret lekötésre került.

A Miniszter a pályázatokról a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hoz döntést. A Pályázati
Kiírás felfüggesztése esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését
követő 90 nap.
A Pályázókat a döntésről a Kincstár írásban értesíti a Miniszter döntését követő 5 munkanapon belül.
A Miniszter döntését követően az NGM gondoskodik a támogatói döntésnek a Minisztérium
honlapján való közzétételéről. Ezzel egy időben a támogatói döntésekről szóló információk a Kincstár
és a Pest Megye Önkormányzata honlapján is megjelennek.

9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
9.1. A Támogatási Szerződés megkötése
A Támogatási Szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 45 napon belül
meg kell kötni.
Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a
szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem
hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
Ha a Kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül
sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.
Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, aki(nek)
-

-

-

-

nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
a szükséges saját forrással nem rendelkezik, vagy azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75.
§ (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik;
adósságrendezési eljárás alatt áll;
hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel;
hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázat benyújtását
megelőzően kiadott tervezői nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem
szükséges hatósági engedély;
hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik szakirányú tervező által
elkészített tervekkel, továbbá a megvalósítani kívánt műszaki tartalommal összhangban lévő
tervezői költségbecsléssel;
a pályázatban érintett létesítménye vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós
forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be a beruházás esetében;
a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
harmadik személlyel szemben olyan kötelezettséggel bír, amely a támogatott tevékenység
célját meghiúsíthatja;
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-

a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt
vállalkozása pályázása mellett nyújtott be pályázatot;
jelen pályázati kiírás keretében benyújtott projektje más támogató által kiadott Támogatási
Szerződéssel/Támogatói Okirattal rendelkezik;
a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket
teljesítette és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul megküldte, a Kincstár előkészíti és
megküldi a Pályázónak a Támogatási Szerződés tervezetét aláírás céljából. A Támogatási Szerződés a
szerződő felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba. Abban az
esetben, amennyiben a költségvetési támogatási összege meghaladja az 50 m Ft-ot és a
Kedvezményezett a hatálybalépéstől számított 60 napon belül a Kiírás 5.6 b) szerinti biztosítékok
rendelkezésre állását nem igazolja a Támogató felé, a Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől
elállni.
A Pályázónak a szerződéskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a
hiánypótlásra, a jelen Kiírás szerinti erre vonatkozó határidő betartásával.
A Kedvezményezett az aláírást követően haladéktalanul köteles a Támogatási Szerződés valamennyi
példányát a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni vagy a 7.1. pontban megadott
címre személyesen eljuttatni.
A Támogatási Szerződést támogatói oldalról a Kincstár írja alá, melyet követően egy eredeti példányt
visszaküld a Kedvezményezettnek.
9.2. A Támogatási Szerződés módosítása
Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha
•

a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a Támogatási Szerződésben
meghatározott befejezett határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet
nem haladja meg;
• a Támogatási Szerződésben meghatározott kötelezően vállalandó indikátor értékének
várható teljesülése eléri a célérték legalább 90%-át;
• a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt vált szükségessé, előre nem
látható okból merült fel és összességében a pályázatban benyújtott műszaki tartalomhoz
képest a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos
értékű műszaki, szakmai megoldás jön létre.
Ha a Támogatási Szerződés a fentieken kívüli szakmai tartalmában, költségvetésében történik
változás, a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, amelyet a Kedvezményezett módosítási
kérelem benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.
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A Támogatási Szerződés módosítása kiemelten szükséges, amennyiben
-

a projekt véghatáridejéhez képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható;
a Támogatási Szerződésben meghatározott kötelezően vállalandó indikátor értékének
várható teljesülése nem éri el a Támogatási Szerződésben rögzített célérték 90%-át;
a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé;
a Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest
csökkenés következett be.

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására és a Támogatási Szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési
támogatás biztosítására.
A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és
Pályázati Kiírásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról.
A Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a
Támogató dönt az alapján, hogy a Támogatási Szerződés tervezett módosítása a támogatási döntés
meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja.
A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti és aláírja a szerződés módosítását és gyakorolja a
kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört.
Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a
szerződésmódosítás hatályba lépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a
Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése
hatályát veszti.
9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése
Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek
bekövetkezése fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely
lent felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez
képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a
Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt írásban bejelenteni a
Támogatónak.
Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a
Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, Támogatási
Szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására
jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.
Támogató a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az
alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
-

-

jogszabályban vagy a Támogatási Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő
időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg vagy a
Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból ezen időszak
alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki;
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
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-

-

az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően
következik be, vagy jut Támogató tudomására;
a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a
Támogatási Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet
ellenőrizni;
a Kedvezményezett a támogatási összeget a Támogatási Szerződésben meghatározottól akár
részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
a Támogatási Szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás
igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a Támogatási Szerződés megkötésekor tett
nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (rész- vagy záróbeszámoló) határidejét a
Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti;
a biztosíték megszűnik, és a Kedvezményezett új biztosíték nyújtásáról a Támogató által
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet
szenved;
a Kedvezményezett a projekt aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem
folytatta le.

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a Támogatási Szerződéstől történő elállás, annak
felmondása, visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles azt az ügyleti kamattal, illetőleg
késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével, és az
igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha a beruházás a kötelezően
vállalandó indikátor vállalt értékét 50%-ot meghaladó, de 90%-ot el nem érő mértékben teljesíti.
Az igénybe vett támogatás 10%-a kamattal növelt összegének visszafizetésével, és az igénybe nem
vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha a Pályázó nem teljesíti a fejlesztéshez
kapcsolódó, kötelezően előírt, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó követelményeket.
Az igénybe vett támogatás 50%-a kamattal növelt összegének visszafizetésével, és az igénybe nem
vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha a beruházás az opcionálisan vállalható indikátor
vállalt értékét 50%-ot el nem érő mértékben teljesíti.
Az igénybe vett támogatás teljes, az előző pont szerinti kamattal növelt visszafizetésével és az
igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha
a) a beruházás a kötelezően vállalandó indikátor vállalt értékének 50%-ot el nem érő
mértékben valósul meg, vagy
b) a projekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagy
c) az elfogadott céltól eltérő projektet valósítanak meg, vagy
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d) a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve nem teljesül, vagy
e) a Kedvezményezett az Ávr. szerinti, illetőleg a Támogatási Szerződésben rögzített
visszatérítési, visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét
határidőn belül nem teljesíti.
A kamatszámítás tekintetében az Ávr. 98. §-ban foglaltak az irányadók.
A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, Támogatási Szerződésben megjelölt
számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni. A
visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.
10. KIFOGÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
A Pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, vagy a
Támogatási Szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére
vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a Támogatási Szerződésbe ütközik. A
Pályázó csak olyan döntés, intézkedés ellen nyújthat be kifogást, amely a Pályázóra, illetve a
Kedvezményezettre vonatkozó jogot, vagy kötelezettséget közvetlenül állapít meg, és amellyel
szemben jogorvoslatnak nincs helye.
A kifogást – amelynek tartalmaznia szükséges az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében foglaltakat –
írásban, a Kincstár számára kell benyújtani a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz
kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől
számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával
kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A pályázat benyújtásától a projekt lezárásáig tartó időszakban – a Pályázóval / Kedvezményezettel
történt előzetes egyeztetést követően – bármikor a Kincstár helyszíni ellenőrzést folytathat le.
A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó elszámolás benyújtása után
legfeljebb 3 hónapon belül a Kincstár utóellenőrzést, a fenntartási időszak végét követő 3 hónapon
belül záró-ellenőrzést végez.
A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére
az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

12. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS
A Pályázati Kiírással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium, és a http://www.allamkincstar.gov.hu/ weboldalakon találhatók meg.
A
Pályázók
a
Pályázati
Kiírással
kapcsolatos
további
információkat
a
pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.
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1. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZÓK TEÁOR SZERINTI FŐ- ÉS
MELLÉKTEVÉKENYSÉGE
10

Élelmiszergyártás

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1041 Olaj gyártása
1042 Margarin gyártása
1051 Tejtermék gyártása
1052 Jégkrém gyártása
1061 Malomipari termék gyártása
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
1073 Tésztafélék gyártása
1081 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
11

Italgyártás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása
1102 Szőlőbor termelése
1103 Gyümölcsbor termelése
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
13

Textília gyártása

1310 Textilszálak fonása
1320 Textilszövés
1330 Textilkikészítés
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
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1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1393 Szőnyeggyártás
1394 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása mns
14

Ruházati termék gyártása

1411 Bőrruházat gyártása
1412 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1414 Alsóruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
15

Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
16

Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

1610 Fűrészárugyártás
1621 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17

Papír, papírtermék gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
18

Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

1811 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 Egyéb sokszorosítás
21

Gyógyszergyártás
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2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
22

Gumi-, műanyag termék gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
23

Nemfém ásványi termék gyártása

2311 Síküveggyártás
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
2314 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
2351 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
2361 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 Kőmegmunkálás
2391 Csiszolótermék gyártása
2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása
24

Fémalapanyag gyártása

2410

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

2420 Acélcsőgyártás – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
2431

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

2432

Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási
támogatás jogcímeken
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2433

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

2434

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

2441 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
2446 Nukleáris fűtőanyag gyártása
2451 Vasöntés
2452 Acélöntés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
2453 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
25

Fémfeldolgozási termék gyártása

2511 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
2540 Fegyver-, lőszergyártás
2550 Fémalakítás, porkohászat
2561 Fémfelület-kezelés
2562 Fémmegmunkálás
2571 Evőeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
2591 Acél tárolóeszköz gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
2594 Kötőelem, csavar gyártása
2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
26

Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2651 Mérőműszergyártás
2652 Óragyártás
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
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2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
27

Villamos berendezés gyártása

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a
2711 konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok
alapján
Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság
2712 a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok
alapján
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2731

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

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
28

Gép, gépi berendezés gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása
29

Közúti jármű gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
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2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
30

Egyéb jármű gyártása

3011 Hajógyártás
3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3099 Mns egyéb jármű gyártása
31

Bútorgyártás

3101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
3103 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
32

Egyéb feldolgozóipari tevékenység

3211 Érmegyártás
3212 Ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
3220 Hangszergyártás
3230 Sportszergyártás
3240 Játékgyártás
3250 Orvosi eszköz gyártása
3291 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység
33

Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3311 Fémfeldolgozási termék javítása
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3315 Hajó, csónak javítása
3316 Repülőgép, űrhajó javítása
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
41

Épületek építése

4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
42

Egyéb építmény építése

4211 Út, autópálya építése
4212 Vasút építése

39

4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
4299 Egyéb mns építés
43

Speciális szaképítés

4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4339 Egyéb befejező építés mns
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 Egyéb speciális szaképítés mns
52

Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

5210 Raktározás, tárolás – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
5221

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

5222

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

5223

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

5224 Rakománykezelés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
5229

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

58

Kiadói tevékenység

5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813 Napilapkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5821 Számítógépes játék kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
61

Távközlés

6110

Vezetékes távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói
profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján

6120

Vezeték nélküli távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét
vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján

6130

Műholdas távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói
profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján
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6190

Egyéb távközlés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a konkrét vállalkozói
profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok alapján

62

Információ-technológiai szolgáltatás

6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63

Információs szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
6399 Mns egyéb információs szolgáltatás
72

Tudományos kutatás, fejlesztés

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a támogathatóság a
7211 konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási jogcímszabályok
alapján
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a
7219 támogathatóság a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási
jogcímszabályok alapján
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés – regionális beruházási támogatás jogcímen a
7220 támogathatóság a konkrét vállalkozói profil figyelembe vételével állapítható meg az állami támogatási
jogcímszabályok alapján
73

Reklám, piackutatás

7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
74

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7410 Divat-, formatervezés
7420 Fényképészet
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
82

Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220 Telefoninformáció
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8292 Csomagolás

41

8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
95

Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9512 Kommunikációs eszköz javítása
9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása
9525 Óra-, ékszerjavítás
9511 Számítógép, -periféria javítása
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
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2. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ ESZKÖZÖK VTSZ BESOROLÁSA
XV Áruosztály – Nem nemesfémek és ezekből készült áruk
Árucsoport 73 – VAS- VAGY ACÉLÁRUK
VTSZ kód Meghatározás
7301
Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas
és szelvény vasból vagy acélból
7321
Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó,
gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint
ezek részei, vasból vagy acélból
XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó
készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai
Árucsoport 84 - ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; EZEK ALKATRÉSZEI
VTSZ kód Meghatározás
8402
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára
szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán
8404
Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő,
koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
8405
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes
eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
8412
Más erőgép és motor
8413
Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)
8414
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő
beépített ventilátorral, szűrővel is
8416
Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy gáz- elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés
beleértve azok mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló berendezéseket
8417
Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű
kivételével
8418
Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a
8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
8419
Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz.
alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés,
desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás
vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem
elektromos vízmelegítő
8420
Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a fém- vagy üveghengermű kivételével
8421

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és
készülék

8422

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák
vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló
tartály dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is);
ital szénsavazására szolgáló gép
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett
számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez

8423
8424

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy
töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép

8425
8426

Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra

8427

Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

8428

Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)

8429

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

8430

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére,
tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

8431

Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek alkatrésze

8438

Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy
előállítására szolgáló gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló
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gép kivételével
8439

Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép

8440

Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

8442

Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék
és felszerelés (a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más
nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például csiszolt, szemcsézett
vagy polírozott)
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek
segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

8443
8445

8446

Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló
más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken
használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép
Szövőgép (szövőszék)

8447

Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és
-csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép

8448

A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl. nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és
leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz. vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó
gép alkatrésze és tartozéka (pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst és
nyüstbordázat, kanalas tű)
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép,
beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is

8449
8450
8451

8452

Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy
impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-,
sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt pépnyomó gép,
amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, -vágó vagy csipkéző gép
Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor,
állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű

8453

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

8454
8455

Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép
Fémhengermű és ehhez való henger

8456

8457

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy
fotonsugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy
plazmasugaras eljárással működik
Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására

8458

Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)

8459

8463

Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép
(beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is)
kivételével
Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép fém vagy cermet
köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó
fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító gép kivételével
Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép,
fűrészgép, vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más
szerszámgép
Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító,
hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is)
fém megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására
Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cermet megmunkálására

8464

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

8465

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

8460

8461

8462
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8466

8467

A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék,
beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej és szerszámgéphez más
speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral
működő

8468

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

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat
adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

8474

Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására,
osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd
ásványi fűtőanyag, kerámiapép, nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére,
formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép
Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső vagy elektroncső vagy villanólámpa
összeszerelésére szolgáló gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő megmunkálására
szolgáló gép
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem
említett gép

8475

8477
8479

Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra

8480

Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma
kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához

8481

Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy
hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet

8482
8483

Golyós vagy görgős gördülőcsapágy
Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy;
fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más
állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és
tengelykötés (univerzális kötés is)
8486
Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök
vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek; az ezen árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 9. C) pontjában említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok
XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó
készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai
Árucsoport 85 - ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS - LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
VTSZ kód Meghatározás
8501
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]
8502
Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503
Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei
8504
Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
8505
Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy
állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet; elektromágneses
tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej
8507
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is
8514
Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján
működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy laboratóriumi berendezés
anyagok hőkezelésére
8515
Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézer- vagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos,
elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék,
vágásra alkalmas kivitelben is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló gép és készülék
8523
Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, "intelligens kártyák" és más adathordozók
hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a
37.|árucsoportba tartozó termékek kivételével
XVIII Áruosztály - Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti
műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrésze és tartozéka
Árucsoport 90 - OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY
SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
VTSZ kód Meghatározás
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9011
9012
9013
9016
9024
9027

9030

Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is
Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék
Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az
árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható más optikai készülék és műszer
Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is
Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai
anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)
Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füstvagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy
ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és
készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)
Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más
műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-,
kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

3. MELLÉKLET – A KIÍRÁS KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ SZOFTVEREK TESZOR BESOROLÁSA
TESZOR
58.2
58.29
58.29.1
58.29.11
58.29.12
58.29.13
58.29.14
58.29.2
58.29.21
58.29.29
58.29.3
58.29.31
58.29.32
58.29.4
58.29.40
58.29.5
58.29.50
62.01.11

Meghatározás
Szoftverkiadás
Egyéb szoftverkiadás
Csomagolt rendszerszoftver
Csomagolt operációsrendszer
Csomagolt hálózati szoftver
Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver
Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv
szoftver
Csomagolt alkalmazási szoftver
Általános üzleti, otthoni felhasználásra
készült csomagolt alkalmazási szoftver
Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
Letölthető szoftver
Letölthető rendszerszoftver
Letölthető alkalmazási szoftver
On-line szoftver
On-line szoftver
Számítógépes szoftver felhasználásának
engedélyezése
Számítógépes szoftver felhasználásának
engedélyezése
IT alkalmazás tervezés, fejlesztés

4. MELLÉKLET – A BANKGARANCIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
„A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című, PM_ESZKOZ_2017
kódszámú pályázati kiírás útmutatójának 5.6. bb) pontja alapján a támogatás biztosítékául bankgarancia is nyújtható.
Pénzügyi biztosítékként olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia fogadható el,
amely:

a támogatási összeg 50 %-ának* megfelelő összegre szól és

az adott Támogatási Szerződés 3.2. pontjában hivatkozott fenntartási időszak végét követő harmadik hónap
végéig érvényes,

eredeti, és amelyben a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviseletében eljáró Magyar Államkincstár igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki
forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki munkanapon belül – az
igénybejelentésben megjelölt számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását,

a fizetési igény bejelentésére a Nemzetgazdasági Minisztériumot kizárólagos Kedvezményezettként jelöli meg,

lejárat előtt visszavonhatatlan vagy kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízása alapján eljáró Magyar
Államkincstár meghatalmazott képviselőjének jóváhagyásával vonható vissza.
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A fentieket a bankgaranciának szövegesen is tartalmaznia kell.
A bankgaranciának tartalmaznia kell továbbá:

a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,

a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,

a Támogatási Szerződés számát,

a bankgarancia összegét számmal és betűvel,

a bankgarancia érvényességének kezdő és végső időpontját.
Nem fogadható el a bankgarancia, ha a garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.
A nem magyar nyelven kiállított bankgarancia kizárólag hiteles magyar fordítással fogadható el.
*Amennyiben a Kedvezményezett egyéb biztosítéktípust is nyújt, a biztosítékoknak összesen kell elérnie a támogatás
mértékének 50%-át.

5. MELLÉKLET – KÉSZFIZETŐ KEZESI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
„A mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című, PM_ESZKOZ_2017
kódszámú pályázati kiírás útmutatójának 5.6. bc) pontja alapján a támogatás biztosítékául készfizető kezesség is nyújtható.
A készfizető kezességi szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyv rögzíti.
Pénzügyi biztosítékként olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesség fogadható el,
amely:

a támogatási összeg 50 %-ának* megfelelő összegre szól és

az adott Támogatási Szerződés 3.2. pontjában hivatkozott fenntartási időszak végét követő harmadik hónap
végéig érvényes,

eredeti, és amelyben a készfizető kezes arra vállal kötelezettséget, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
képviseletében eljáró Magyar Államkincstár igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – a banki forgalom
szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki munkanapon belül – az igénybejelentésben
megjelölt számlára megfizeti a megbízója lejárt tartozását,

a fizetési igény bejelentésére a Nemzetgazdasági Minisztériumot kizárólagos Kedvezményezettként jelöli meg,

lejárat előtt visszavonhatatlan vagy kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízása alapján eljáró Magyar
Államkincstár meghatalmazott képviselőjének jóváhagyásával vonható vissza.
A fentieket a készfizető kezesi szerződésnek szövegesen is tartalmaznia kell.
A készfizető kezesi szerződésnek tartalmaznia kell továbbá:

a készfizető kezességet nyújtó intézet** megnevezését, bankszámlaszámát,

a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát,

a Támogatási Szerződés számát,

a készfizető kezesség összegét számmal és betűvel,

a készfizető kezesség érvényességének kezdő és végső időpontját.
Nem fogadható el a készfizető kezesség, ha a készfizető kezességet vállalóval szemben a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.
A nem magyar nyelven kiállított készfizető kezesség kizárólag hiteles magyar fordítással fogadható el.
*Amennyiben a Kedvezményezett egyéb biztosítéktípust is nyújt, a biztosítékoknak összesen kell elérnie a támogatás
mértékének 50%-át.
** Készfizető kezesség nyújtására jelen pályázati kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.
törvény hatálya alá tartozó, a 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak.
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