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EGYESÜLET HÍRLEVÉL 

 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatója 

a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások gépjárműtípus módosításának lehetőségéről 

 

 

2015. július 13. napján megjelent a Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések 

Irányító Hatóságának 25/2015. (VII. 13.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

21/2015. (IV. 17.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) szabályozott, az egyes 

beszerezni kívánt gépjárműtípusok módosításáról.  

 

A Rendelet 9. § (6) bekezdése alapján gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési 

kérelem benyújtásakor van lehetősége. 

 

A módosítás kizárólag a Rendelet 6. § (2) bekezdésében írt és a támogatási határozatban 

szereplő gépjármű-kategórián belül (terepjáró személygépjármű, mikrobusz I. M1, kisbusz M2 

és mikrobusz II. M1) lehetséges, és csak a Rendelet 3. számú mellékletében részletezett 

gépjármű-kategória paramétereivel azonos vagy magasabb műszaki követelményekkel 

rendelkező gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálásakor.  

 

A fentiek értelmében elfogadható olyan módosítás, amelyben szereplő gépjármű teljes 

mértékben megfelel a Rendelet adott gépjármű-kategória 3. számú melléklete szerinti 

paramétereinek, azonban a támogatási határozatban szereplő elfogadott gépjármű műszaki 

paramétereit nem teljesíti. 

 

Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két , 

egymástól független árajánlat-adótól származó, a Rendelet 9. § (2) bekezdésnek megfelelő, a 

teljesítéskor érvényes, műszakilag azonos tartalmú árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell 

indokolnia, hogy a kettő közül melyiket választja.  



 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a támogatás a 

gépjárműtípus módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt 

tétel támogatási határozatban jóváhagyott összegét. Egyúttal tájékoztatja az érintett ügyfeleket, 

hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a módosításokat a jogszabályok által 

biztosított keretek között maximális rugalmassággal fogja kezelni, azonban a módosítás olyan 

kockázati tényező, amelyet a helyszíni ellenőrzések során fokozott figyelemmel fogunk 

vizsgálni. 

 

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 25/2015. 

(VII. 13.) számú közleménye az alábbi elérési útvonalon tekinthető meg: 

 

Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 25/2015. (VII. 

13.) számú közleménye 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet az alábbi linkre kattintva érhető el: 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500021.MVM&celpara=#xcelparam 

 

 

Forrás: www.mvh.gov.hu 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása  

GINOP 1.2.2-15 

 

 

A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című pályázat 

keretében akár új alapítású vállalkozások is részesülhetnek támogatásban, eszközbeszerzésre, 

informatikai, ingatlan és infrastruktúra fejlesztésre. 

 

A projekt benyújtható: 2015. július 9-től 2017. július 10-ig. A pályázatok elbírálása 

egyszerűsített eljárásrendben, pontozás alapján, folyamatosan történik. 

 

A rendelkezésre álló forrás: 20 milliárd forint, melyből várhatóan 1000-2000 darab pályázat 

lesz támogatható. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő 

településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint 

a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft. 

 

Az igényelhető támogatás: 5 millió – 50 millió forint vissza nem térítendő forrás. Az egy teljes 

(365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás 

összege legfeljebb 10 millió forint lehet. A maximális projektméret 150 millió forint lehet. 

 

Támogatási intenzitás: Középvállalkozások esetében az Észak-magyarországi régióban 50%, a 

mikró- és kisvállalkozások esetében az Észak-magyarországi régióban szintén 50 % a támogatási 

intenzitás. 

http://umvp.kormany.hu/download/e/29/01000/IHk_2015_025_%28VII_13%29_IHkozlemeny.pdf
http://umvp.kormany.hu/download/e/29/01000/IHk_2015_025_%28VII_13%29_IHkozlemeny.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500021.MVM&celpara=#xcelparam
http://www.mvh.gov.hu/


 

A fentiektől eltérően feldolgozóipari tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó és a szabad 

vállalkozási zónák településein megvalósuló, az 55 millió forintos összköltséget meg nem 

haladó projektek esetén a következő támogatási intenzitások érvényesek: 

 Észak-Magyarország mikro- és kisvállalkozások esetében 70 %, középvállalkozások 

esetében 60 % a támogatási intenzitás. 

 

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb 

támogatásból állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 

25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 

Előleg: A támogatás 50 %-ának erejéig, legfeljebb 25 millió forintos összegben előleg 

igényelhető, ha a projekt legalább 20 millió forint támogatásban részesül. 

 

A támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek (vagy legalább 50 %-

ban tulajdonos vállalkozásának, vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó 

vállalkozásának) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt (kivéve ha nem volt lezárt üzleti évük). 

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, SZJA 

hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. A fejlesztés a mellékletben felsorolt 

feldolgozóipari tevékenységek fejlesztésére irányul, nem szükséges a pályázónak lezárt üzleti 

évvel rendelkeznie. 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg 

kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba 

lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül. A 

támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. 

szeptember 30. 

 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek: A felhívás a vállalkozás termelési 

kapacitásainak fejlesztését támogatja regionális beruházási támogatásként meghatározott 

feldolgozóipari területeken: 

 

Kötelező projektelem: 

 Új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése. Legalább nettó 100 000 Ft 

értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a 

beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe 

helyezés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanítás, az eszközök 

felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben 

alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést 

eredményez. 

 

Önállóan nem támogatható projektelem: 

 Az új az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz, és/vagy raktározáshoz 

kapcsolódó új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése. Legalább nettó 

100 000 Ft értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a 

beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe 



helyezés. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó betanítás, az eszközök 

felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben 

alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést 

eredményez. 

 Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – ha 

tervez építést, a pályázat benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. Az 

új eszköz működéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége épületgépészeti 

gépek, ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése, a 

termeléshez/szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz 

működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó 

állomás, távhővezeték. A megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek, 

villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő 

berendezések, elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos 

hálózati csatlakozási díj) eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító. Szennyvíztároló, 

szellőzési, légfrissítő berendezések, felvonók, iparvágány, hűtőkamra, siló, ipari kapuk, a 

külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, őrző-védő 

elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. Az új termelő 

eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

anyagköltségei és a kivitelezőnek fizetett munkadíj. Az új ingatlan tetőszerkezetének 

legalább 30 százalékának alkalmasnak kell lennie arra, hogy oda a későbbiekben 

napenergia kinyerésére alkalmas eszközök kerülhessenek telepítésre. Az érintett 

ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia igény legalább 50 százalékát 

megújuló energiaforrásból, vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének 

hasznosításával kell fedezni. 

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó 

informatikai eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) és szoftverek 

beszerzése. Hardverbeszerzés egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékben. A hardver, 

hálózati és telekommunikációs eszközök vételára, a projekthez kapcsolódó információ és 

adattárolás költségei, valamint a hardvereszközök beszerzésével kapcsolatos 

szolgáltatások költsége támogatható. A szoftverbeszerzésnél támogathatóak a 

berendezésekhez kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a 

beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, immateriális javak 

(licenc) költségei, testreszabás költségei, migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 

betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva). 

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, 

honlapkészítés (ha domain név regisztrációra igényel támogatást a honlapkészítés 

kötelező). 

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések. Kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használható fel, 

legalább 3 évig a beruházó eszközei közt szerepel és ahhoz a projekthez kapcsolódik, 

amelyhez a támogatást nyújtották. 

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül 

sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is. (Önállóan nem támogatható 

projektelemek): 

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése. Legalább nettó 

100 000 Ft értékben (100 000 forint alatti értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a 

beszerzendő eszköz tartozéka). Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás, betanítás és 

üzembe helyezés. 



 A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű 

személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás 

és átalakítás. 

 Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés. 

Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez 

szükséges szoftver, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése. 

 

Költségkorlátok: 
 Legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként 

az infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén. 

 Az új, technológiai fejlesztést eredményező eszköz beszerzése tevékenységhez 

kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz, és/vagy raktározáshoz valamint az 

infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a 

projekt összköltségének legfeljebb 25-25%-át, ezen belül a raktározáshoz kapcsolódó 

tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át 

érhetik el. 

 A szoftverbeszerzés költsége a projekt költségének legfeljebb 10 %-át érheti el, de 

maximum 3 millió forintot. 

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

költsége a projekt költségének legfeljebb 10 %-át érheti el. 

 Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft 

értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 

200.000 Ft értékben számolható el. 

 A megváltozott munkaképességű dolgozók felvétele esetén elszámolható költségek nem 

lehetnek magasabbak 1 millió forintnál, felvételre kerülő megváltozott munkaképességű 

dolgozónként. 

 

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén 

megvalósuló projektek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a 

támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

 

Kötelező vállalások:  
 Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai 

befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a 

bázislétszámot, a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. Bázislétszámnak 

minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma. 

 Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai 

befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni 

vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye a projekt fizikai 

befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy 

a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-

ot, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-

ot. 

 Személyi jellegű ráfordítások növelése: A személyi jellegű ráfordítások összege 

növekszik a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben átlagosan 5 %-

ot a bázisévhez képest, vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két 

üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest, vagy a 

projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább 



a támogatási összeg 50%-át. 

 Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező 

támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a 

vállalkozás honlapját. 

 

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektben 

megvalósult beruházásokat és a hozzá kapcsolódó termelő tevékenységet a projekt pénzügyi 

befejezésétől számított 3. év végéig fenntartja. Amennyiben a projekt keretében 

munkahelyteremtés valósul meg, akkor a kialakított új munkahelye(ke)t a bázislétszámhoz 

képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti 

évben fenntartja. 

 

Nem támogatgató az a pályázó: 
 Amely, vagy amelynek 50%-os tulajdonrésszel rendelkező vállalata, vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy teljes lezárt 

üzleti évvel, kivéve, ha feldolgozóipari fejlesztést valósít meg. 

 Amely feldolgozóipari fejlesztést jelentő projektjének az elszámolható összköltsége 

meghaladja a támogatási kérelem 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. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező 

vállalkozások esetében ez a pont nem releváns) 

 Amely nem a feldolgozóipari tevékenységet fejlesztő projektjének az elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók 

esetében az adóalapba beszámított bevétel 50%-át. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti 

évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns) 

 Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában. 

 Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás. 

 Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha 

a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés 

alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított. 

 Amely mezőgazdasági vállalkozás (árbevételének több mint 50 %-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott az utolsó lezárt üzleti évben). 

 Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló 

alapján 

 Amely a benyújtott projekt megvalósítását a benyújtást követő napot megelőzően 

elkezdte. 

 Ha a támogatást igénylő vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a 

kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos 

vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) 

területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától 

a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a 

kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az 

EGT területén. 

 Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása a Felhívás keretében már 

részesült támogatásban, de a projekt záró kifizetési igénylését még nem nyújtotta be. 



 

Biztosítékok köre: 
 Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik 

legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási 

kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 

32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a pályázó nem 

felel meg a fenti feltételeknek, és az igényelt támogatás összege meghaladja a 20 millió 

forintot, akkor a következő biztosítékokkal tehet eleget a biztosítéknyújtási 

kötelezettségének: 

 garanciavállaló nyilatkozat, 

 ingatlan jelzálogjog, 

 garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

 biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvény. 

 

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már 

kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét. 

 

Egyéb rendelkezések: 
 A támogatást igénylő vállalja, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását 

eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható 

költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési 

folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három 

adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét. 

 Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező 

beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy az támogatási kérelem tárgyát 

képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200 %-kal meghaladják az eredeti 

tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett 

eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti 

értékét. 

 

Feldolgozóipari tevékenységek: 
A feldolgozóipari fejlesztéshez kapcsolódó projekteknek a pályázati felhívás 1. számú szakmai 

mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti tevékenységek valamelyikéhez kell 

kapcsolódnia. 

 

A pályázati anyagok az alábbi linkre kattintva letölthetők:  

 

http://palyazat.gov.hu/doc/4470 
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