
 
 
 

 

 

Út a jövőbe/2019 

Pályázat benyújtása A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig lehet benyújtani, 
viszont a pályázat várhatóan pár héten belül lezárul forráshiány miatt! 

Projekt helyszíne Magyarország területe. 

Pályázat célja és 

összege 

Támogatás célja: 

A program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai 

fejlesztésének támogatása által (mint például eszközvásárlás, ingatlan 

beruházás) elősegítse a szektor versenyképességének és 

termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az új 

technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét 

is növeli, ezáltal is elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék 

létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a munkabérekre is, lehetővé 

téve azok tartós emelkedését. 

A támogatás mértéke: 
 

Regionális beruházási támogatás esetén: 
A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió 
Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben13 megvalósuló 
beruházás esetében maximum 200 millió Ft. 
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén: 
A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű 
támogatásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően csekély 
összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – 
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

 
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van 

– az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és 

középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 50%-a. 

 



 
 
 

 

 

Előleg igénylése: 

A pályázó az elnyert támogatás 50%-ára vonatkozó előleget 

igényelhet. Az igényt a pályázat benyújtásakor írásban szükséges 

jelezni. 

Kedvezményezettek 

A pályázók köre: 

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon 
telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi 
vállalkozási formák egyike szerint működnek:  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti 
gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,  

 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről 
és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 
szerinti fióktelep,  

 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény szerinti egyéni vállalkozó.  

Támogatható 

tevékenységek 

A támogatás keretében elszámolható költségek: 

 

A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak 

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak 

költségei számolhatók el az Sztv.47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési 

értékben. 

Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a 

szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how 

felhasználásának díja számolható el. 

A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, 

épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen 

ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, 

jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, 

gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások 

vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha  

 azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt és a támogatói 
okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén 
– 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 mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a 
beruházó eszközei között, szerepelnek és ahhoz a projekthez 
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 
 

Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére 
irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, 
illetve bérletének költsége támogatható. 
A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, 
amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész 
vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem 
támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti 
művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 
rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó. 
 
A támogatás keretében el nem számolható költségek: 
 

 A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, 
amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy 
épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat 
keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek 
a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, 
fásított terület vagy halastó. 

 Ingatlanvásárlás esetén nem támogatható olyan beruházási 
projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon 
(saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a 
pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, 
kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá 
bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing 
szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben 



 
 
 

 

 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a 
támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének 
lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. 

 olyan beszerzés, amely nem okoz kapacitásbővítést és 
technológiai-fejlesztést az adott beruházásnál, tehát a szinten 
tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a 
pótló (helyettesítő) beruházás költségei,  

 gépjárművek bekerülési értéke,  

 földterület vásárlása, 

 szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) 
bekerülési értéke,  

 olyan beszerzés bekerülési értéke, melyet a kedvezményezett 
nem kizárólag a támogatásban részesülő – pályázatban megjelölt 
és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt 
megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,  

 az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) 
szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,  

 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 korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és 
támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, 
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett 
igénybe,  

 a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,  

 a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,  

 épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése. 

Kötelező vállalások 

Bértömeg növelése: 

A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján 
a bértömeg növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a 
beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig. 
 
Munkavállalók képzése: 



 
 
 

 

 

A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban szükség esetén 
biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia 
magas színvonalú használata érdekében. 
 
Fenntartási kötelezettség:   
A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a 
pályázat benyújtása előtti 12 hónapban foglalkoztatott 
munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az 
esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés 
eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan 
legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget. 

 

Legfontosabb kizáró 

feltételek: 

A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei: 

Nem vehet részt a pályázaton az szervezet vagy egyéni vállalkozó (a 
továbbiakban együtt: pályázó), amely 

 támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény 
benyújtását megelőzően megkezdte,  

 az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett 
támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,  

 a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű 
előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt 
határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha 
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,  

 az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három 
évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő 
beruházási támogatásban részesült,  

 az Atr. 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,  

 a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,  

 a támogatást 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,  

 szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,  

 a támogatást 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 használja fel,  

 amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez 
használná, ha az az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 
kapcsolódik,  

 amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru 
használatától teszi függővé,  

 akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti köztartozással 
rendelkezik, valamint akinek – figyelemmel az Áht. 50. § (5) 
bekezdésére – önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még 
meg nem fizetett adótartozása van,  

 nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis  

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek,  

-  a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének nem tett eleget, és  

-  nem minősül átlátható szervezetnek,  
- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – 

ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei 
fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási 
feltételeinek,  

 csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy 
működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős 
döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való 
törlését az ügyészség kezdeményezte,  

 tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan 
személy, aki a korábbiakban jogszabályszegés, szerződésszegés 



 
 
 

 

 

okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői 
körébe tartozott,  

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 
1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek,  

 esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt 
kizáró okok, vagy az Áht. 48/B. §-ában foglalt, illetve az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr). 81. §-ában foglalt 
kizáró okok egyike.  

Biztosítékok köre 

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:  
 

 120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan garancia, vagy  

 150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű 
jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, 
forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.  

 

Saját forrás 

 

Saját forrás 

A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező 

pályázó esetében bruttó – bekerülési összköltségének támogatáson 

felüli részét saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás 

alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Illetve, a 

pályázónak a pályázat benyújtásakor a teljes önerőt igazolnia kell. 

 


