
 

 

 

Módosult a Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú 
online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása című felhívás 

 

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalati 

komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 

terjesztésének támogatása” című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak 

szerint: 

Módosuló pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

2. A kölcsön kondícióival kapcsolatban 

továbbá a http://www.mfbpont.hu/ 

honlapon szereplő elérhetőségeken 

lehet bővebb tájékoztatást kérni. 

Amennyiben a kölcsön kondícióival 

kapcsolatban igényel további 

információkat, kérjük, hogy az MFB 

Pontok ügyfélszolgálatát szíveskedjen 

felkeresni a 06 1 483 8485 

telefonszámon, illetve az 

ugyfelszolgalat@mfb.hu  elektronikus 

elérhetőségen, valamint látogasson el 

a http://www.mfbpont.hu/ oldalra. 

3.1.2.1 Egy támogatási kérelem keretében 

több funkcionális területre irányuló 

fejlesztéssel is lehet támogatási 

kérelmet benyújtani az alábbiak 

figyelembe vételével: 

Egy támogatási kérelem keretében 

kettőnél több funkcionális területre 

irányuló fejlesztéssel is lehet 

támogatási kérelmet benyújtani az 

alábbiak figyelembe vételével: 

3.4.1.1 i)  Jelen felhívás keretében igényelt 

kölcsön vonatkozásában a Támogató 

hozzájárul, hogy az MFB Zrt. a 

projekttel létrehozott vagyont a 3.9. 

pontban foglaltaknak megfelelően 

megterhelje.   

3.4.1.2  A horizontális cél megvalósítása, 

valamint a megvalósítás 

eredményességének nyomon 

követése érdekében végzett 

tevékenység következtében felmerült 

költség elszámolható. A kiemelt célok 

és a környezetvédelmi, 

esélyegyenlőségi és a nők és férfiak 

egyenlőségét biztosító követelmények 

részletes ismertetése megtalálható az 

Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. 

dokumentum 



 

 

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404

) 12. fejezetében 

3.4.1.3.1   Lábjegyzet: 

Elektronikus értékesítésnek azon 

tranzakciók (és az azokból származó 

árbevétel) összessége számít, 

amelyeknél a vevő és az eladó között 

a szerződés létrejötte, illetve a 

megrendelés az elektronikus 

értékesítés céljára bevezetett 

informatikai megoldáson, rendszeren 

keresztül valósul meg. Nem tekinthető 

online értékesítésnek például a csak 

e-mailen érkezett megrendelés, illetve 

az abból származó vagy elektronikus 

számla kibocsátás utáni árbevétel 

 

2. A támogatást igénylőnek vállalnia 
kell, hogy a projektmegvalósítás 

helyszínén – több megvalósulási 
helyszín esetén együttesen - 
legalább 1 fő (éves átlagos 

statisztikai létszámot kitevő) állandó 
foglalkoztatottat legkésőbb a projekt 
megkezdésétől a fenntartási időszak 

végéig bizonyítható módon 
alkalmaz, illetve azok 
munkaszerződését és munkaköri 

leírását az esetleges ellenőrzések 
kapcsán bemutatja. 

 

3.7.1  A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. 

§. (1)-(4) szerinti szankció nem 

alkalmazandó szakpolitikai mutatók és 

az OP-eredmény-indikátorok 

esetében. 

3.9 • bankgarancia hitelintézet által vállalt garancia. 

4.1 d) a kevésbé fejlett régiókban 

székhellyel, fiókteleppel vagy 

telephellyel rendelkeznek, és ott 

legalább egy fő állandó 

foglalkoztatottat legkésőbb a projekt 

megkezdésétől alkalmaznak, 

d) a kevésbé fejlett régiókban 

székhellyel, fiókteleppel vagy 

telephellyel rendelkeznek, 

4.2 s) támogatói okiratban s) támogatási szerződésben 



 

 

4.4.2.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalmi értékelési szempontok közül 

a Készpénz likviditás (10. sorszámú 

szempont/10 pont), a Tőkeáttétel (12 

sorszámú szempont/10 pont) és a 

Rövid lejáratú kötelezettségek forgási 

sebessége (13 sorszámú szempont/10 

pont) szempontok nem 

értelmezhetőek egyéni vállalkozók 

esetében, így az elért összpontszám 

100/70-tnel kerül felszorzásra. 

8. (Amennyiben a nevezőben a „rövid 

lejáratú kötelezettségek” értéke 0, a 

tört nem értelmezhető. Ebben az 

esetben a maximális (4 pont) 

pontszám kerül megadásra.) 

11. (Amennyiben a nevezőben a „rövid 

lejáratú kötelezettségek” értéke 0, a 

tört nem értelmezhető. Ebben az 

esetben a maximális (4 pont) 

pontszám kerül megadásra.) 

 

A tartalmi értékelési szempontok közül 

az Eszközfinanszírozási mutató (2. 

sorszámú szempont/10 pont), a 

Készpénz likviditás (8. sorszámú 

szempont/4 pont), a Tőkeáttétel (10. 

sorszámú szempont/5 pont) és a 

Rövid lejáratú kötelezettségek forgási 

sebessége (11. sorszámú szempont/4 

pont) szempontok nem 

értelmezhetőek egyéni vállalkozók 

esetében, így az elért összpontszám 

100/77-tel kerül felszorzásra. 

 

5.1   

Előtörleszt

és 

A Kölcsön a 

Kedvezményezett által 

a Projekt fenntartási 

időszakának lejártát 

követően 

előtörleszthető 

anélkül, hogy az a 

Kölcsön kondícióinak 

romlását, vagy 

terheinek, 

költségeinek 

növekedését 

eredményezné. 
 

5.5.1 A beszerzésre kerülő (hardver) 

eszközök összes költsége nem 

haladhatja meg az összes 

elszámolható költség 20%-át. 

A beszerzésre kerülő eszközök összes 

költsége nem haladhatja meg az 

összes elszámolható költség 20%-át. 

5.5.2  g) kiegészül: 

A projekt megvalósításához 
kapcsolódó, kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának költségei, 



 

 

melyek csak a támogatói döntést 
követően számolhatók el a „Széchenyi 

2020 Kedvezményezettek 
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 
és arculati kézikönyv KTK 2020” 

szerint.  

 

5.6  c) Mivel a támogatást igénylő 

támogatásból megvalósuló 

beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. 

hatálya alá, az alábbi szabályok 

alkalmazásával kell eljárnia: 

- A támogatást igénylőnek a beszerzés 

tárgya vonatkozásában legalább 3 

független[1]  árajánlatot be kell kérnie 

az adott tevékenységre annak 

alátámasztása érdekében, hogy az 

adott beszerzés ellenértéke a piaci 

áraknak megfelelő mértékben került 

meghatározásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Amennyiben a támogatást igénylő 

támogatásból megvalósuló 

beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. 

hatálya alá, az alábbi szabályok 

alkalmazásával kell eljárnia: 

- A támogatást igénylőnek a beszerzés 

tárgya vonatkozásában legalább 1 

független árajánlatot be kell kérnie az 

adott tevékenységre annak 

alátámasztása érdekében, hogy az 

adott beszerzés ellenértéke a piaci 

áraknak megfelelő mértékben került 

meghatározásra. 

 

- A 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b pontja 

értelmében a nem közbeszerzés 

köteles beszerzések vonatkozásában 

az alábbi összeférhetetlenségi 

szabályok állnak fenn: 

Nem független az az ajánlattevő,  

• amelyben a támogatást 

igénylő / kedvezményezett vagy ezek 

tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti 

szerve -, annak tagja, és/vagy a 

szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, továbbá 

ezen személy hozzátartozója az alábbi 

jogok valamelyikét gyakorolja: 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói, 

vagy kinevezési; 

• amelynek tulajdonosa - 

irányító vagy felügyeleti szerve -, 

annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, a 

támogatást igénylő / kedvezményezett 

szervezetében vagy ugyanazon 

beszerzés vonatkozásában másik 

ajánlattevő szervezetében az alábbi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Jelen Felhívás keretében az e-

beszerzés funkció használata nem 

releváns. 

jogok valamelyikét gyakorolja: 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 

irányítási, képviseleti, munkáltatói 

vagy kinevezési; vagy  

• ha a támogatást igénylő / 

kedvezményezett vagy másik 

ajánlattevő vonatkozásában partner 

vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség 

vonatkozásában hozzátartozónak 

minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 

2. pontja értelmében a házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, 

az élettárs, az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, és 

a testvér házastársa. 

 

e) E-beszerzés funkció használatára 

vonatkozó tájékoztatás:  

A kedvezményezetteknek lehetőségük 

van a pályázati e-ügyintézés felület e-

beszerzés funkciójának önkéntes 

használatára. Amennyiben a 

„Beszerzéseim” menüpontba az 

ajánlattételi határidőt megelőzően 

feltöltik beszerzési igényüket, úgy 

azok a http://palyazat.gov.hu/e-

beszerzes oldalon nyilvánosan 

elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt 

megelőzően, az ajánlattételhez 

szükséges ésszerű időben javasolt 

feltölteni. A beszerzési igényben 

lehetőség van megjelölni többek között 

az ajánlattétel módját, határidejét, a 

beszerzési igény tárgyát és a 

teljesítési feltételeket. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció 

használata nem helyettesíti, csupán 

elősegítheti a szokásos piaci ár 

igazolására vonatkozó kötelezettségek 

teljesítését.  

 



 

 

5.8  A támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódóan nem elszámolható 

költségnek minősül mindazon költség, 

amely a Felhívás 6. d) pontjának 

megfelelően nincs alátámasztva 3 db 

árajánlattal, továbbá amely nem 

szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

 

l) Biztosítéknyújtáshoz 

kapcsolódó költségek, jelzálog, 

bankgarancia költségei, 

A támogatható tevékenységekhez 

kapcsolódóan nem elszámolható 

költségnek minősül mindazon költség, 

amely a Felhívás 6. d) pontjának 

megfelelően nincs alátámasztva 1 db 

árajánlattal, továbbá amely nem 

szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

 

l) Biztosítéknyújtáshoz 

kapcsolódó költségek, jelzálog, 

hitelintézet által vállalt garanc ia 

költségei, 

6.  d) Minden költségtétel 

alátámasztására 3 db, a támogatási 

kérelem benyújtásakor érvényes, 

független  árajánlatadó által kiállított 

árajánlat csatolása szükséges, amely 

tartalmazza: 

 

A költségtételek alátámasztására 3 

darab, a formai követelményeknek 

teljes mértékben megfelelő árajánlat 

fogadható el. Amennyiben a 

hiánypótlást követően sem áll 

rendelkezésre az adott költségtétel 

vonatkozásában a 3 db, formai 

követelményeknek teljes mértékben 

megfelelő árajánlat, akkor az a 

költségtétel nem elszámolható 

költségnek minősül, így azzal a projekt 

elszámolható összköltsége 

csökkentésre kerül. 

 

 

p) Fedezetként felajánlott 

bankgarancia meglétéről szóló 

igazolás. 

 

d) Minden költségtétel 

alátámasztására 1 db, a támogatási 

kérelem benyújtásakor érvényes, 

független1 árajánlatadó által kiállított 

árajánlat csatolása szükséges, amely 

tartalmazza: 

 

A költségtételek alátámasztására 1 

darab, a formai követelményeknek 

teljes mértékben megfelelő árajánlat 

fogadható el. Amennyiben a 

hiánypótlást követően sem áll 

rendelkezésre az adott költségtétel 

vonatkozásában az 1 db, formai 

követelményeknek teljes mértékben 

megfelelő árajánlat, akkor az a 

költségtétel nem elszámolható 

költségnek minősül, így azzal a projekt 

elszámolható összköltsége 

csökkentésre kerül. 

 

 

p) Fedezetként felajánlott 

hitelintézet által vállalt garancia esetén 

a kibocsátó hitelintézet 

szándéknyilatkozata. 

                                                                 
1
 Nem f üggetlen az az ajánlattev ő, illetv e szállító amely ben a támogatást igény lő, illetv e kedv ezmény ezett v agy tulajdonosa (irány ító v agy 

f elügy eleti szerv e), annak tagja, a szerv ezet nev ében ny ilatkozattételre, képv iseletre jogosult személy , ezen személy  Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, f enntartói, v agy onkezelői, irány ítási, képv iseleti, munkáltatói, vagy kinev ezési  jogokat gy akorol, v agy 
f ordítv a, amely oly an szállítótól származik, amely nek tulajdonosa (irány ító v agy  f elügyeleti szerv e), annak tagja, a szerv ezet nev ében 

ny ilatkozattételre, képv iseletre jogosult személy , a kedv ezmény ezett szerv ezetében v agy  a másik ajánlattev ő szerv ezetében tulajdonosi, 

f enntartói, v agy onkezelői, irány ítási, képv iseleti, munkáltatói v agy kinevezési jogokat gy akorol. Nem f üggetlen tov ábbá az ajánlattev ő, ha a 

támogatást igény lő, illetv e kedv ezmény ezett v agy másik ajánlattev ő vonatkozásában partner v agy  kapcsolt v állalkozásnak minősül. 



 

 

q) Munkaszerződés(ek) 

csatolása vagy belső munkaügyi 

nyilvántartás prezentálása a Felhívás 

4.1 d) pont és a támogatást igénylő 

kérelem beadáskori aktuális 

létszámának, alátámasztása 

érdekében.Fedezetként felajánlott 

hitelintézet által vállalt garancia esetén 

a kibocsátó bank szándéknyilatkozata. 

 

q) A Felhívás 8. számú 

mellékletében szereplő sablon alapján 

kitöltött Cash-flow táblázat.  

r) Munkaszerződés(ek) 

csatolása vagy belső munkaügyi 

nyilvántartás prezentálása a 

támogatást igénylő kérelem 

beadáskori aktuális létszámának, 

alátámasztása érdekében. A Felhívás 

3.4.1.3.1 pont igazolására amennyiben 

a támogatási kérelem benyújtásakor 

még nem áll rendelkezésre 

munkaszerződés és munkaköri leírás, 

arról, hogy a támogatást igénylő a 

projekt megvalósítás helyszínén – 

több megvalósulási helyszín esetén 

együttesen - legalább 1 fő (éves 

átlagos statisztikai létszámot kitevő) 

állandó foglalkoztatottat  legkésőbb a 

projekt megkezdésétől a fenntartási 

időszak végéig bizonyítható módon 

alkalmaz, úgy csatolja nyilatkozatát, 

amelyben vállalja, hogy a fejlesztés 

megvalósulási helyszínén – több 

megvalósulási helyszín esetén 

együttesen - legalább 1 fő (éves 

átlagos statisztikai létszámot kitevő) 

állandó foglalkoztatottat legkésőbb a 

projekt megkezdésétől a fenntartási 

időszak végéig bizonyítható módon 

alkalmazni fog. 

s) Csatolni szükséges (a 

maximális elszámolható költség 

meghatározásának alátámasztására) 

a támogatást igénylőre vonatkozóan 

kitöltött, Felhívás 4. számú 

mellékleteként megjelentetett 

maximális támogatási összeg 

kalkulátort (excel táblázat). 

7. TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓK 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 

figyelmét, hogy az ÁÚF és az Eljárási 

Rend a www.szechenyi2020.hu 

honlapon található és általános 

tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 

figyelmét, hogy az ÁÚF a 

www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást 

nyújt az alábbiakról: 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 



 

 

figyelmét, hogy az Eljárási Rend a 

www.szechenyi2020.hu honlapon 

található és általános tájékoztatást 

nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Eljárási Rend kibocsátásának 

célja, háttere 

2. Kapcsolódó jogszabályok 

3. Az Eljárási Rendben használt 

fogalmak 

4. A Projektek keretében 

finanszírozható, egyes 

tevékenységekre vonatkozó különös 

rendelkezések 

5. Biztosítékokra vonatkozó 

rendelkezések 

6. A Kölcsön futamidejének 

meghatározására 

7. Szerződéskötési feltételek 

8. Folyósítási feltételek 

9. Törlesztés és a törlesztés 

ütemezése 

10. Állami Támogatásra vonatkozó 

szabályok 

11. Kommunikációs kötelezettségek  

12. Hitelfolyamat lépései 

13. Szabálytalanságkezelés 

14. Kifogás- és panaszkezelés 

15. Adatszolgáltatás 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a 

mellékletek és tájékoztatók 

figyelembevételével készítsék el. 

8. A 

FELHÍVÁS 

SZAKMAI 

MELLÉKLETEI 

 8. Cash-flow táblázat sablon 

(külön dokumentum) 

 


