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EGYESÜLET HÍRLEVÉL 
 

Pályázat az építőipari ágazat 

technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 
 

2017. november 24-én megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (a 

továbbiakban: NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között. A 

megállapodás célja többek között, hogy a Magyarországon megvalósuló építőipari 

beruházások a korszerű elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak 

meg. Ehhez fejleszteni kell az építőipari ágazat hatékonyságát, korszerűségét, növelni kell a 

vállalatok versenyképességét. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell 

eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 

felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. 

 

Támogatásban részesíthetők köre:  
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben  

a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek,  

b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási 

időszak teljes időtartama alatt fenntart,  

c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,  

d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától 

számított legalább öt évig fenntartja, d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.  

 

Támogatható tevékenységek köre: Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással 

az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek 

finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul. Egy kis- és 

középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan 

projektnek minősül. A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 

közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.  

 

Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1 milliárd 

forint összegű támogatás nyújtható. A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén 

egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási 

kategóriák függvényében. 

 

Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:  

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;  



b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;  

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;  

d) információs technológia-fejlesztés;  

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;  

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és 

védelmének költsége;  

g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;  

h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz 

kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.  

 

A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy 

tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a 

gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.  

 

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:  

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,  

b) jelentős teljesítmény-növekedés,  

c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,  

d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra 

vitele. 

 

A támogatás módja, mértéke, összege: Az előirányzat terhére egyedi döntés alapján, a 

mellékelt kérelem útján támogatási szerződéssel nyújtható vissza nem térítendő támogatás. Az 

előirányzaton 2018. évre rendelkezésre álló forrás 8 000 millió forint. A támogatás mértéke 

minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra 

és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében. 

 

A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a 

beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban 

rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó szabályoknak. 

 

A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest 

Pf.: 481.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő 

benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról 

tölthető le. A támogatási kérelmet egyidejűleg elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 

 

A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti. A kérelem 

benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor. Az előirányzat 2018. 

évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van 

lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás 

kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön. 

 

Felhívás letöltés 

 

 

Módosult a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  

három LEADER Helyi Felhívása 
 

http://www.evosz.hu/hirek/355-indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat


 
 

VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése 

 

VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések 

 

VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása 

 

 

A VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések felhívásban az igényelhető vissza 

nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft támogatási összegre módosult.  

 

A VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása 5.5. Az 

elszámolható költségek köre táblázat kiegészült az alábbi elszámolható költséggel: A projekt 

megvalósításához szükséges előadói, fellépői díjak. 

 

A VP6-19.2.1.-18-3-17 és a VP6-19.2.1.-18-6-17 felhívásokban az alábbi szövegrészek 

kerültek pontosításra:  

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei:  

 

Új, 17. pont: 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában szereplő költségtípusok 

közül a jelen Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások fejezetében felsorolt alábbi költségek maximális mértéke (tehát a támogatási 

kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke) nem haladhatja meg az összes elszámolható 

költségre vetítve a 7%-ot: Projekt-előkészítés, Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, Projektmenedzsment. 

 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

Az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában meghatározott korlátokat tartalmazó 

táblázatban az „általános költségek” megnevezés törlésre került. 

 

A módosított felhívások (felhívás érvényesség kezdete: 2018.01.11.; 2018.01.12.) és 

mellékleteik a többi felhívással együtt már elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján 

található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és 

településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken: 

 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml 

 

A felhívás kereső alkalmazás elérhető a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  

weboldaláról is:  

 

www.cserhatalja.eu 

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
www.cserhatalja.eu


 
 

Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.  

 

A felhívás módosítása az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezetet érinti, a maximális 

támogatási intenzitás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „Kedvezményezett” 

kategóriába tartozó járásban lévő település esetében 90%-ra módosult. 

 

Közlemény 

 

 

Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) 

felhívás dokumentációja. 

 

A felhívás módosítása az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezetet érinti, a maximális 

támogatási intenzitás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „Kedvezményezett” 

kategóriába tartozó járásban lévő település esetében 90%-ra módosult. 

 

Közlemény 

 

 

Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 

című (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

 

A felhívás módosítása az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezetet érinti, a maximális 

támogatási intenzitás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „Kedvezményezett” 

kategóriába tartozó járásban lévő település esetében 90%-ra módosult. 

 

A felhívás 12. számú, Állami Támogatások Feltételrendszere című melléklete a jogszabályi 

változásoknak megfelelően módosult. 

 

Közlemény 

 

 

Megjelent a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 

energiahatékonyságának javítása című felhívás 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek 

energiahatékonyságának javítása” című (VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú) felhívás. A felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvs-
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-


lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és 

borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást 

célzó korszerűsítésére, felújítására.  

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 

milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:  

- a Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság 

javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető 

keretösszeg: 30,00 milliárd Ft,  

- a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság 

javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 

5,00 milliárd Ft.  

 

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása 

kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban 

 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:  

Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása: Meglévő fóliaházak, üvegborítású 

növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, 

komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása, fűtési, hűtési és használati melegvíz 

rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszereinek korszerűsítése, a felsorolt 

létesítményekben temperált levegőjű létesítmények technológiai rendszereinek energetikai 

korszerűsítése. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók szabályozott légterű tárolóként való 

hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítés.  
 

Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása: Állattartó telepi épületek, építmények 

hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszereinek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése, beépített 

technológiai berendezések korszerűsítése. épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.  
 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:  

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy 

teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, 

napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) kertészeti üzemekben, állattartó 

gazdaságokban. 
 

 

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása 

élelmiszeripari- és borászati üzemekben: Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti 

tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és 

energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak (Energiafelhasználás 

csökkentésére vonatkozó tevékenységek, Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása) 

 

A támogatást igénylők körét célterületenként a felhívás 4.1. pontja tartalmazza. A támogatási 

kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség, az 

első értékelési szakasz zárása 2018. év március hó 19. nap. 

 

Felhívás letöltés  

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs


 

 

A LEADER felhívásokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken várjuk 

kérdéseiket: 
 

Munkaszervezeti iroda telefon: 32/491-050 

 

Kodák József munkaszervezet-vezető  

Mobil: 30/718-0895; e-mail: kodak@cserhatalja.eu 

 

Tábori Mónika munkaszervezet-vezető helyettes 

Mobil: 30/718-0902; e-mail: monika@cserhatalja.eu 

 

Bakallár Tamás projektmenedzser 

Mobil: 30/265-6647; e-mail: tamas@cserhatalja.eu  

 

A LEADER felhívásokhoz kapcsolódóan egyeztetett időpontban személyes konzultációra is 

várjuk Pályázóinkat munkaszervezeti irodánkba (3053 Kozárd, Külterület 095.).  

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete 

www.cserhatalja.eu 

 

https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/ 

 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 

3053 Kozárd, Fő út 12.  

Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 

Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  

Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 
 

www.cserhatalja.eu
https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/
mailto:info@cserhatalja.eu
http://www.cserhatalja.eu/

