
 

 

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 
keretében” című felhívás 

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

K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 

kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint: 

Módosuló pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

 Az együttműködés keretében a 

Kormány vállalja, hogy: 

 a Felhívás feltételeinek megfelelő 

projekteket jelen Felhívás 

keretében 50 millió Ft és 500 

millió Ft közötti vissza nem térítendő 

támogatásban, valamint 25 millió Ft 

és 250 millió Ft közötti kedvezményes 

kamatozású éven túli kölcsönben (a 

továbbiakban: Kölcsön) részesíti 

a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 a támogatási előleggel 

kapcsolatos feltételeknek 

megfelelő támogatott 

projekteknek jelen 

Felhívás keretében a megítélt, vissza 

nem térítendő támogatás legfeljebb 

75%-ának 

megfelelő, de legfeljebb 375.000.000 

Ft, illetve a megítélt kölcsön legfeljebb 

75%-ának 

megfelelő, de legfeljebb 187.500.000 

Ft támogatási előleget biztosít. 

Az együttműködés keretében a Kormány 

vállalja, hogy:  

 a Felhívás feltételeinek megfelelő 

projekteket jelen Felhívás keretében 

25 millió Ft és 500 millió Ft közötti 

vissza nem térítendő támogatásban, 

valamint 12,5 millió Ft és 250 millió 

Ft közötti kedvezményes 

kamatozású éven túli kölcsönben (a 

továbbiakban: Kölcsön) részesíti a 

rendelkezésre álló forrás erejéig. 

• a támogatási előleggel 

kapcsolatos feltételeknek megfelelő 

támogatott projekteknek jelen Felhívás 

keretében a megítélt, vissza nem 

térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának 

megfelelő, de legfeljebb 250.000.000 Ft, 

illetve a megítélt kölcsön legfeljebb 50%-

ának megfelelő, de legfeljebb 

175.500.000 Ft támogatási előleget 

biztosít. 

3.1.2.  Csekély 
összegű (de 
minimis) 
támogatás 
keretében  

b) A projekt szakmai 

megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevétele:  

 

• A tájékoztatáshoz és 

nyilvánossághoz kapcsolódó 

tevékenységek 

b) A projekt szakmai 

megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevétele:  

 

• A tájékoztatáshoz és 

nyilvánossághoz kapcsolódó 

tevékenységek, jelen Felhívás 5.5., 5.7. 

és 5.8. pontja szerint. 



 

 

5.3. A 

támogatás 

mértéke, összege 

1.) Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege: 
minimum 50 millió forint, maximum 
500 millió forint. 
2.) Az igényelhető kölcsön összege 
minimum 25 millió Ft, maximum 250 
millió Ft. 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő 
támogatás összege: minimum 25 millió 
forint, maximum 
500 millió forint. 
2.) Az igényelhető kölcsön összege 
minimum 12,5 millió Ft, maximum 250 
millió Ft. 

5.4. Előleg 

igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott 
projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre a 
vissza nem térítendő támogatás és 
kölcsön vonatkozásában igénybe 
vehető támogatási előleg 
mértéke a megítélt vissza nem 
térítendő támogatás 75 %-a és a 
kölcsön 75%-a lehet. 
 
Eddig ez a rész eddig nem szerepelt 
az előleg igénylése kapcsán. 

Jelen felhívás keretében támogatott 
projektek esetében az utófinanszírozású 
tevékenységekre a 
vissza nem térítendő támogatás és 
kölcsön vonatkozásában igénybe vehető 
támogatási előleg 
mértéke a megítélt vissza nem térítendő 
támogatás 50 %-a és a kölcsön 50%-a 
lehet. 
 
Az európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatások kezelésére 
kincstári fizetési számlával nem 
rendelkező kedvezményezett köteles 
visszafizetni a támogatási előleget, ha 
nem nyújt be a kifizetett támogatási 
előleg legalább 60%-ával megegyező 
mértékű igénylést időközi kifizetésre a 
támogatási előleg - vagy több részletben 
történő előlegfolyósítás esetén annak 
első részlete - kifizetésétől számított 12 
hónapon belül, illetve a benyújtott 
kifizetési igénylés vagy más körülmény - 
így különösen a helyszíni ellenőrzés 
tapasztalatai - a támogatás nem 
rendeltetésszerű felhasználását 
bizonyítja. 

5.5.1. Kutatás-

fejlesztési 

projekthez 

nyújtott 

támogatás 

keretében 

1) Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

A fejlesztők, technikusok és egyéb 
kisegítő személyzet tekintetében a 
munkaszerződés - 
megbízási szerződés esetén a 
megbízási szerződés - szerinti 
alapbér és járulékai, valamint 
a személyi jellegű egyéb kifizetések a 
támogatott projektben való 
foglalkoztatás arányában, 
a végzett tevékenység mértékéig. A 
fejlesztő, technikus személyek és 
egyéb kisegítő 
személyzet alapbére és annak 
járulékai, valamint személyi jellegű 
kifizetései csak akkor 
számolhatók el, ha a projekt 
szakterületéhez kapcsolódó 
végzettséggel rendelkeznek és 
tevékenységük közvetlenül a projekt 
végrehajtásához kapcsolódik, 
munkaköri feladatukat 
képezi, munkaköri leírásban és 
megbízási szerződésben rögzítésre 
kerül. 

A fejlesztők, technikusok és egyéb 
kisegítő személyzet tekintetében a 
munkaszerződés - megbízási szerződés 
esetén a megbízási szerződés - szerinti 
alapbér és járulékai, valamint a személyi 
jellegű egyéb kifizetések a támogatott 
projektben való foglalkoztatás 
arányában, a végzett tevékenység 
mértékéig. A fejlesztő, technikus 
személyek és egyéb kisegítő személyzet 
alapbére és annak járulékai, valamint 
személyi jellegű kifizetései csak akkor 
számolhatók el, ha a projekt 
szakterületéhez kapcsolódó 
végzettséggel rendelkeznek és 
tevékenységük közvetlenül a projekt 
végrehajtásához kapcsolódik, munkaköri 
feladatukat képezi, munkaköri leírásban 
és megbízási szerződésben rögzítésre 
kerül. A kutató, fejlesztő személyek 
esetében felsőfokú szakirányú 
végzettség fogadható el. A technikus 
személyek esetében elvárás, hogy a 
projekt témájához kapcsolódó területen 



 

 

rendelkezzenek szakirányú 
végzettséggel.” 

5.6. Az 

elszámolhatóság 

további feltételei 

g) Személyi 

ráfordítások 

mértékére 

vonatkozó 

elvárások 

 

Meglévő foglalkoztatott esetében az 
elszámolható személyi jellegű 
kiadások csak 
indokolt esetben (munkaidő 
növekedés, feladatbővülés, 
munkakörbővülés) és 
mértékben emelkedhetnek a 
támogatási igény benyújtását 
megelőző utolsó évi 
átlagbérhez képest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezek a feltételek eddig nem 
szerepeltek. 

Meglévő foglalkoztatott esetében az 
elszámolható személyi jellegű kiadások 
csak indokolt esetben (munkaidő 
növekedés, feladatbővülés, 
munkakörbővülés) és mértékben 
emelkedhetnek a támogatási igény 
benyújtását megelőző utolsó évi 
átlagbérhez képest. 
 
A Felhívásban meghatározott személyi 
jellegű korlátokat személyenként, egy 
hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) 
foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes 
bértömegre (alapbérre+bármilyen 
támogatással érintett projektekre és 
járulékaikra) összevontan kell értelmezni. 
Azaz egy munkavállaló – pl. kutató-
fejlesztő – részére egy hónapban 
maximum 1.700.000 Ft személyi jellegű 
ráfordítás számolható el napi 8 órás 
foglalkoztatás esetén, mely összeg 
összességében értendő valamennyi 
támogatással érintett projektekre, melyen 
az adott munkavállaló dolgozik, a munka 
jogcímétől, foglalkoztatás formájától  (pl. 
kinevezés, megbízási szerződés) 
függetlenül. 
 
h) A rendelet 5.számú 
mellékletének 3.5.4.5. pontja értelmében 
egy személynek ugyanazon időszakra 
vonatkozóan csak egy jogcímen 
számolható el személyi jellegű költség 
l) Amennyiben a támogatási 
szerződés mellékletében (Monitoring 
mutatók) a megvalósítási időszakra 
vonatkozóan vállalásként szerepel az „Új 
termékek forgalomba hozatala céljából 
támogatott vállalkozások száma” vagy az 
„Új termékek gyártása céljából 
támogatott vállalkozások száma” 
indikátor, úgy legkésőbb a záró 
beszámolóhoz szükséges benyújtani az 
új termék forgalomba hozatalának / 
gyártásának igazolásaként az új 
terméket, szolgáltatást vagy technológiát 
bemutató-, ismertető kiadványt. Az 
ismertető kiadvány megjelenésének 
dátumát szükséges feltüntetni a 
kiadványon. 
m) A kedvezményezettnek projekt 
szintű elkülönített számviteli 
nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel 
kapcsolatos minden dokumentumot 
elkülönítetten kell nyilvántartania, és 
legalább 2027. december 31-éig 



 

 

megőriznie. 
 
n) Visszlízing elszámolására jelen 
felhívás keretében nincs lehetőség. 

5.8.Nem 

elszámolható 

költségek köre 

Ezek a pontok eddig nem 
szerepeltek. 

30. regionális beruházási támogatás 
esetén: 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, 
31.  kommunikációs terv készítése, 
TÉRKÉPTÉR feltöltése, sajtóközlemény 
elkészítése, kiküldése; új honlap 
létrehozása a projekthez kapcsolódó 
tájékoztató megjelenítésére  

6.1. A támogatási 

kérelem 

elkészítése során 

csatolandó 

mellékletek 

listája 

d) pont a,b,c,d és e alpontjai 
kiegészülnek, eddig nem szerepelt 
csatolandó melléklettel 
 
 
 
 
A következő bekezdés kiegészül: „A 
költségtételek alátámasztására 1 db, 
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.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t) A Felhívás 8. számú szakmai 
mellékletében szereplő sablon 
alapján kitöltött Cash-flow 
táblázat. 

Amennyiben az árajánlatadó honlappal 
nem rendelkezik, úgy 3 db releváns, a 
támogatási kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónapból származó 
referencia feltüntetése szükséges az 
árajánlaton. 
 
„A költségtételek alátámasztására 1 db, 
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. 
Azon szerződések esetén, amelyek 
elszámolható összköltsége nem haladja 
meg a 100 000 forintot, a 
kedvezményezett részéről nem 
szükséges a piaci ár alátámasztása. 
Az hárommillió forintnál nagyobb 
elszámolható összköltségű projektek 
azon szerződései esetén, amelyek 
elszámolható összköltsége nem haladja 
meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci 
árnak való megfelelést alátámasztó 
dokumentumokat a kedvezményezettnek 
nem kell benyújtania az irányító 
hatósághoz, azonban azokat az irányító 
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében 
ellenőrizheti. Ezen szerződések esetén a 
szokásos piaci ár árajánlattal nem 
igazolható. 
 
t) A Felhívás 2. számú szakmai 
mellékletében szereplő sablon alapján 
kitöltött Cash-flow 
táblázat. 



 

 

8.1. A Felhívás 1. 

számú szakmai 

melléklete 59. 

pont 

A Felhívás 8. számú szakmai 
mellékletében szereplő sablon 
alapján kitöltött Cash-flow 
táblázat csatolásra került 

A Felhívás 2. számú szakmai 
mellékletében szereplő sablon alapján 
kitöltött Cash-flow 
táblázat csatolásra került 

 

 


