
 

Módosult „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” (GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú) felhívás  

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy módosult a Széchenyi Terv Plusz 

keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú) felhívás. 

 

A módosítás részletei itt találhatóak! 

 

Rövid összefoglaló 
 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 Technológiafejlesztés, beleértve a termelési 

és szolgáltatási, valamint 

infokommunikációs technológia fejlesztését, 

a technológiai kapacitások bővítését, és az 

üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét 

 Technológiai fejlesztést eredményező új 

eszközök beszerzése 

 Információs technológia-fejlesztés 

3. oldal; 1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Kormányrendelet 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 

1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő 

megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok 

esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem 

korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az 

esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi 

értékelés során, valamint az eredményességi mérés 

során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai 

kerülnek figyelembevételre. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő 

megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok 

esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél 

nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. 

Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a 

3.2. pont szerinti összköltség meghatározása során, a 

tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi 

mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek 

az adatai kerülnek figyelembevételre. 

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

A támogatási kérelmet 2021. július 12-től 2022. január 

17-ig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program 

segítségével.  

A támogatási kérelmet 2021. július 12.  08:00 órától 

2022. január 17. 12:00 óráig nyújthatja be az 

elektronikus kitöltő program segítségével.  



Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek 

benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. 

július 19. 

Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft 

 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. 

október 18. 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. 

január 17. 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek 

benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. 8 óra 00 

perctől - 2021. július 19. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft 

 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. 8 óra 00 

perctől - 2021. október 18. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 8 óra 00 

perctől - 2022. január 17. 12 óra 00 percig 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

a) Technológiafejlesztés, beleértve 

 • a termelési és szolgáltatási, valamint 

infokommunikációs technológiai fejlesztést, a 

technológiai kapacitások bővítését, és/vagy  

• az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 

a) Technológiai fejlesztést eredményező új 

eszközök beszerzése 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 
f) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az 

üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) 

A 2.1.2.2. f) pontban meghatározott tevékenység 

legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 

20%-át érheti el). 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 

2 db önállóan nem támogatható tevékenység 

megvalósítása szükséges, amelyből kötelezően 

megvalósítandó a 2.1.2.1. a) pontban foglalt 

tevékenység. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a 

kötelezően megvalósítandó tevékenység (2.1.2.1. 

pont) mellett legalább 1 db választható, önállóan nem 

támogatható tevékenység (2.1.2.2. pont) 

megvalósítása szükséges. 

2.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 



 a 2021-2027 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

258/2021. (V. 20.) 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

a) Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és 

szolgáltatási, valamint infokommunikációs 

technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások 

bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások 

igénybevételét 

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 

beszerzése 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 g) Információs technológia-fejlesztés 

(A 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 3. § 32. pont) 

(Átmeneti támogatás [258/2021. (V.20.) Korm. 

rendelet 10. § (2) bekezdés]) 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 g) Információs technológia-fejlesztés 

(A 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 3. § 1. pont  

vagy 

A 258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 3. § 31. pont) 

(Regionális beruházási támogatás [258/2021. (V.20.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés és 10. § (1) 

bekezdés 1. pont]) 

vagy  

Csekély összegű támogatás [258/2021. (V.20.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdés és 10. § (1) bekezdés 36. 

pont]) 

2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 a) A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként 

megtalálható az elszámolható informatikai 

eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám 

(VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében a 

2.1.2.2. f) pont szerinti tevékenységhez 

kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ 

szám alá tartozó eszközök kerülhetnek 

beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - 

amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő 



tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás 

céljával összhangban van. 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

p) Szellemitulajdon-védelemmel összefüggő 

tanácsadási szolgáltatásokat a Magyar Szabadalmi 

Ügyvivő Kamarában tagként bejegyzett szabadalmi 

ügyvivő nyújthat. 

p) Ez alól kivételt jelent, hogy szellemitulajdon-

védelemmel összefüggő tanácsadási szolgáltatásokat 

a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamarában tagként 

bejegyzett szabadalmi ügyvivő nyújthat abban az 

esetben is, ha nem szerepel a https://vali.hu 

weboldalon közzétett listán. 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, ezzel 

arányosan csökken a támogatási összeg is. 

(Részletesen lásd: 256/2021 (V. 18.) Korm.rendelet 

157. §) 

Ha a projekt műszaki, szakmai tartalma csökken, 

ezzel arányosan csökken a támogatási összeg is. 

(Részletesen lásd: 256/2021 (V. 18.) Korm.rendelet 

156. §, 157. §) 

2.4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Klímaváltozás elleni küzdelem 

Amennyiben legalább ötéves várható élettartamú 

infrastruktúra megvalósítására irányul a beruházás, 

figyelembe kell venni a projektnek az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási potenciálját, 

és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló legyen az 

éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal 

szemben! Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt 

megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e 

extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, 

forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat.  

A mérlegeléshez, valamint a klímakockázati értékelés 

elvégzéséhez a Klímakockázati útmutató1 nyújt 

segédletet, mely a következő linken érhető el:  

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-

klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez 

(A 2021—2027-es programozási időszak 

szabályozásának megfelelően felülvizsgált 

Klímakockázati útmutató megjelenéséig a 2014-2020-

as időszak útmutatója a hatályos segédlet, azzal a 

módosítással, hogy az útmutató 1. táblázatában 

szereplő 1. kérdés, illetve a Melléklet 2.2 kérdés 

esetében „15 év” helyett 5 évre irányulóan szükséges 

a választ megadni.) 

Klímaváltozás elleni küzdelem 

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelemben 

Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan 

beruházást, amely legalább ötéves várható 

élettartamú, akkor Önnek a tervezés során 

figyelembe kell vennie a projekt 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt 

ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a 

természeti katasztrófákkal szemben! Ezért a 

támogatási kérelem összeállítása során vizsgálnia 

kell, hogy a projekt megvalósítását vagy 

eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási 

esemény, pl. árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy 

más időjárási kockázat. A mérlegeléshez, valamint 

a klímakockázati értékelés elvégzéséhez az 

„Útmutató a projektek klímakockázatának 

értékeléséhez és csökkentéséhez” (röviden: 

Klímakockázati útmutató) nyújt segédletet, mely a 

következő linken érhető el: 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-

klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez (A 

2021—2027-es programozási időszak 

szabályozásának megfelelően felülvizsgált 

Klímakockázati útmutató megjelenéséig a 2014-

2020-as időszak útmutatója a hatályos segédlet, 

azzal a módosítással, hogy az útmutató 1. 

                                                           
 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez
https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez


A Klímakockázati útmutató alapján elvégzett értékelés 

eredményeképp a támogatási kérelemben nyilatkozni 

kell, ha a projektnek nincs előre látható 

klímakockázata, vagy el kell készíteni a beruházás 

részletes klímakockázati elemzését, beleértve a 

lehetséges adaptációs intézkedések értékelését és 

integrálását. A klímakockázati elemzést csatolni kell a 

támogatási kérelemhez, és figyelembe kell venni a 

költség-haszon elemzés és a megvalósíthatósági 

tanulmány készítésekor. Az elemzés által javasolt 

intézkedések megvalósulását, az intézkedések 

megvalósításával elért eredményeket nyomon kell 

követni, és az intézkedések eredményességét a projekt 

előrehaladásáról és zárásáról szóló beszámolókban be 

kell mutatni. 

Amennyiben a beruházás a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

hatálya alá esik, úgy a támogatási kérelemben 

elegendő arról nyilatkozni, hogy a beruházás 

éghajlatváltozással összefüggő, éghajlatvédelmi 

szempontok szerinti vizsgálata a rendelet vonatkozó 

előírásainak megfelelően történik/történt, és hogy az 

elvégzett vizsgálatot és annak eredményét a beruházás 

megvalósíthatósági tanulmánya vonatkozó fejezete 

részletezi, beleértve a kockázatelemzést, valamint a 

meghatározott alkalmazkodási intézkedések 

bemutatását. 

 

táblázatában szereplő 1. kérdés, illetve a Melléklet 

2.2 kérdés esetében „15 év” helyett 5 évre 

irányulóan szükséges a választ megadni.)  

 

A vizsgálat elvégzése  

A Klímakockázati útmutató 1. táblázata alapján 

elvégzett előzetes értékelés eredményeképp tudja 

eldönteni, hogy a projektre el kell-e készíteni a 

klímakockázati elemzést.  

Ha a tervezett beruházás alapján a  táblázatban 

szereplő 

a) 1. kérdésre nemleges választ ad, nem kell 

további kérdésekre válaszolnia és a támogatási 

kérelem adatlapján kell nyilatkoznia arról, hogy 

a projektnek nincs előre látható klímakockázata.  

b) 1. kérdésre igen a válasz, akkor válaszoljon a 2-

9. kérdésekre is. Ha a 2-9. kérdések 

mindegyikére nemleges válasz adható, úgy a 

támogatási kérelem adatlapján kell nyilatkoznia 

arról, hogy a projektnek nincs előre látható 

klímakockázata.  

c) 1. kérdésre a válasz ’igen’, és emellett a 2-9. 

kérdések bármelyikére ’igen’ a válasz, úgy az a 

támogatási kérelem adatlapján arról kell 

nyilatkoznia, hogy az Útmutatónak megfelelően 

elkészíti és a támogatási kérelemmel együtt, 

annak mellékleteként benyújtja a beruházás 

klímakockázati elemzését, beleértve a 

lehetséges adaptációs intézkedések értékelését 

és integrálását. Az előzetes kvalitatív elemzést 

az Útmutató mellékletében található 

mintadokumentum alapján kérjük elkészíteni. 

Az elemzés által javasolt intézkedések 

megvalósulását, az intézkedések 

megvalósításával elért eredményeket nyomon 

kell követnie, és az intézkedések 

eredményességét a projekt előrehaladásáról és 

zárásáról szóló beszámolókban be kell mutatnia. 

 

3.2. Mennyi a projekt Unióval elszámolható összköltsége? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő 

megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, 

lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön 

figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági 



ellenőrzés során, a 3.2. pont szerinti összköltség 

meghatározása során, a tartalmi értékelés során, 

valamint az eredményességi mérés során ugyanannak 

a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek 

figyelembevételre. 

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő 

módosítására nincs lehetőség. 

 
lábjegyzet:  A „projekt Európai Unióval 

elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 

2014-2020-as programozási időszakban használt 

„projekt maximálisan elszámolható költsége” 

fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg 

tartalmazza a társfinanszírozást is. 

7.3. Melyek az elszámolható költségek? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

7.3.A.a. I) 

 Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

új hardvereszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez 

közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás 

költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez 

rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat, 

• hálózati eszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez 

közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás 

költségeit, 

• telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, 

amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / 

adattárolás költségeit. 

törölve 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 7.3.A.a. III) 

Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, 

egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új 

hardver beszerzése a Felhívás 2.1.2.2. f) pontjához 

kapcsolódóan a 7.5. pontban szereplő korlátozás 

figyelembevételével: 

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ 

/adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a 



projekthez rendelhető hardvereszközök 

beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kiadásokat, 

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ 

/adattárolás költségeit, 

 telekommunikációs eszközök beszerzési 

költségei, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja a projekthez közvetlenül 

kapcsolódó információ / adattárolás költségeit. 

7.4. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

h) 7.3.A.a. I) h) 7.3.A.a. I) és III) 

7.5. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Technológiafejlesztés (beleértve a termelési és 

szolgáltatási technológia fejlesztését, valamint 

infokommunikációs technológiafejlesztést, és az 

üzleti felhőszolgáltatásokat) 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 

beszerzése 

 Információs technológia-fejlesztés 

(hardvereszközök, immateriális javak, üzleti 

felhőszolgáltatások)  

(egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új 

hardvereszköz) 

(20%) 

8.3. Eredményességi mérés 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

8.3.1.1. 

a nominális bruttó hazai termék (GDP) azonos 

időszakban mért 

8.3.1.1. 

a nominális bruttó hazai termék (GDP) Magyarország 

2021. évi Konvergencia Programja alapján rögzített 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

100 felett 

90<x<=100 

80<x<=90 

70<x<=80 

60<x<=70 

50<x<=60 

40<x<=50 

100 vagy afelett 

90=<x<100 

80=<x<90 

70=<x<80 

60=<x<70 

50=<x<60 

40=<x<50 



30<x<=40 

20<x<=30 

10<x<=20 

5<x<=10 

0<x<=5 

0 és alatta 

30=<x<40 

20=<x<30 

10=<x<20 

5=<x<10 

0<x<5 

0 és alatta 

8.3.2.1. A bruttó hozzáadott érték növekedése szemponthoz kapcsolódó információk 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Eredményességmérés évében mért bruttó hazai termék Eredményességmérés évében Magyarország 2021. 

évi Konvergencia Programja alapján rögzített bruttó 

hazai termék 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

2023 BHÉ: 180 000 Ft 

Változás: NBHÉ= (180 000 / 150 000 – 1) * 100 = 20 

(%) 

2023 BHÉ: 234 000 Ft 

Változás: NBHÉ= (234 000 / 150 000 – 1) * 100 = 56 

(%) 

 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

GDP növekedés 2020 és 2023 között, tehát ebben az 

esetben a 2020., 2021., 2022. és 2023. évek adatait kell 

használni. 

Változás NGDP= [ (1+n2020) x (1+n2021) x 

(1+n2022) x (1+n2023) – 1 ] = [ 1,005 x 1,081 x 1,092 

x 1,079 – 1 ] x 100 = 28,008 (%) 

GDP növekedés 2020 és 2023 között (bázisév: 2020): 

ebben az esetben a 2021., 2022. és 2023. évek adatait 

kell használni. 

 

Változás NGDP= [ (1+n2021) x (1+n2022) x (1+n2023) – 1 

] = [1,081 x 1,092 x 1,079 – 1 ] x 100 = 27,37  (%) 

 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

 lábjegyzet: Tájékoztatjuk, hogy a visszamérés 

időpontjában az itt meghatározott százalékértékek 

lesznek irányadók. 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Példa TVNT = (20% / 6% -1) * 100 = 233 
Példa TVNT = (56% / 27,37% -1) * 100 = 104,6 

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?   

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

b)helyszínenként legalább 10 db fényképből álló 

fotódokumentáció, melynek a 3.6.1.1. pontban 

meghatározott műszaki követelményeknek való 

megfelelést kell bemutatnia 

b)helyszínenként legalább 10 db fényképből álló 

fotódokumentáció, melynek a 6.2. c) pontban 

meghatározott műszaki követelményeknek való 

megfelelést kell bemutatnia 

13.3. További mellékletek 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 



1. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

2. Településlista Pest megye egyes településeihez, 

amelyek esetében regionális beruházási  

támogatás igényelhető 

3. Településlista Pest megye azon településeihez, 

amelyek esetében a 3. benyújtási szakaszban  

kizárólag Csekély összegű (De minimis) támogatás 

(258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 10. § (1)  

bekezdés 36. pont támogatási kategória alkalmazható: 

4. Településlista a szabad vállalkozási zónába tartozó 

településekről 

5. Elszámolható szoftverek körét meghatározó 

TESZOR szám szerinti lista 

6. Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel 

számítási módszertana 

7. A „Vállalkozói tudás bővítése” eredményességi 

szempont vonatkozásában Igénybe vehető  

szolgáltatások jegyzéke (külön dokumentum) 

8. Vállalati infokommunikációs rendszerek, 

megoldások beszerzése (bevezetése) esetén előírt  

követelmények - On premise vagy in house módon 

bevezetett (saját, helybeni telepítésű) üzleti  

infokommunikációs rendszerek, alkalmazások (külön 

dokumentum) 

9. Vállalati infokommunikációs rendszerek, 

megoldások beszerzése (bevezetése) esetén előírt  

követelmények - Felhőalapú és egyéb online üzleti 

szolgáltatások, megoldások (külön  

dokumentum) 

10. A kötelező vállalás teljesítésének feltételei (külön 

dokumentum) 

11. Támogatható tevékenység – Elszámolható költség 

– Alátámasztó dokumentumok mátrix (külön 

dokumentum) 

1. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

2. Településlista Pest megye egyes településeihez, 

amelyek esetében regionális beruházási 

támogatás igényelhető 

3. Településlista Pest megye azon településeihez, 

amelyek esetében a 3. benyújtási szakaszban 

kizárólag Csekély összegű (De minimis) 

támogatás (258/2021. (V.20.) Korm. rendelet 

10. § (1) bekezdés 36. pont támogatási kategória 

alkalmazható: 

4. Településlista a szabad vállalkozási zónába 

tartozó településekről 

5. Információs-technológiai eszközök VTSZ 

lista 

6. Elszámolható szoftverek körét meghatározó 

TESZOR szám szerinti lista 

7. Mezőgazdasági tevékenységből származó 

árbevétel számítási módszertana 

8. A „Vállalkozói tudás bővítése” eredményességi 

szempont vonatkozásában Igénybe vehető 

szolgáltatások jegyzéke (külön dokumentum) 

9. Vállalati infokommunikációs rendszerek, 

megoldások beszerzése (bevezetése) esetén 

előírt követelmények - On premise vagy in 

house módon bevezetett (saját, helybeni 

telepítésű) üzleti infokommunikációs 

rendszerek, alkalmazások (külön dokumentum) 

10. Vállalati infokommunikációs rendszerek, 

megoldások beszerzése (bevezetése) esetén 

előírt követelmények - Felhőalapú és egyéb 

online üzleti szolgáltatások, megoldások (külön 

dokumentum) 

11. A kötelező vállalás teljesítésének feltételei 

(külön dokumentum) 

12. Támogatható tevékenység – Elszámolható 

költség – Alátámasztó dokumentumok mátrix 

(külön dokumentum) 

 

 

 



Módosult továbbá a 8. sz., a 11. sz. és a 12. sz. szakmai melléklet tartalma. 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy módosult a 2.3. pont 

számozása, valamint a szakmai mellékletek sorszáma is. 

 


