
 

KÜLGAZDASÁGI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, HIPA 

Versenyképesség növelő támogatás-VNT2020-1 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás összege: minimum netto 150.000 euro maximum 800.000 euro 

2020. szeptember 1-ig benyújtott pályázatok esetében a támogatás 

meghatározása sávosan kerül meghatározásra, minden esetben forintra 

átszámoltan, a következő módon:  

 150.000 – 300.000 euró beruházási volumen esetén 30%-os támogatás 

 300.001 – 500.000 euró beruházási volumen esetén 40%-os támogatás 

 500.000 euró feletti beruházási volumen esetén 50%-os támogatás, de 

legfeljebb 800.000 euróig megfelelő forint összeg.  

2020. szeptember 1-jét követően benyújtott pályázatok esetében a támogatás 

mértéke a beruházás értékének 33%-a, de legfeljebb 800.000 euróig 

megfelelő forint összeg. 

 Támogatási előleg: 100% 

 

A pályázatok benyújtása 2021. május 20. 

 

2. Pályázók köre: 

 A pályázaton az alább felsorolt, a Rendelet 8. § (1) bekezdésében 
meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen 
működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező, olyan közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági 
társaság vehet részt, amelynek a bázislétszáma eléri a 30 főt (a 
továbbiakban: „Pályázó”). Kizárólag közép-és nagyvállalatok számára 
elérhető. 

 Nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás 
a) acélipari tevékenységhez; 
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez; 
c) a széniparban folytatott tevékenységhez; 
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez; 
e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi 
úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához; 
f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez; 
h) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-
ágazatban történő projekthez; 
i) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez; 
j) kereskedelmi tevékenységhez; 
k) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez; 
l) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez; 
m) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési 
hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban. 
 
 

 



 

2. Pályázati feltétel: 

a) nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 

vállalkozásnak, de a koronavírus-járvány következtében azzá vált, vagy egyéb 

pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;  

b) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben 

az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal 

visszaesett; 

c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle 

elvárható gondossággal járt el;  

d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a 

biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;  

e) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a 

beruházást.  

 

A beruházás célja: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére 

irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény 

kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem 

gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési 

folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a 

részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független 

harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került. 

 
Elszámolható költségek: 

Lízingköltség  
A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével 
kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű 
pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az 
eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét. 
 
Ingatlanbérléssel kapcsolatos költség  
Amennyiben a beruházás megvalósításához új ingatlan vagy ingatlanrész – 
beleértve az új irodahelyiséget is – bérlése válik szükségessé azok bérleti díja a 
kötelezettségvállalási időszak végéig elszámolható.  
 
Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:  
a) kizárólag a pályázó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben 
használhatja fel azokat,  
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv 
szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,  
c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,  
d) legalább a beruházás végéig a pályázó eszközei között kell szerepelniük, és 
ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,  
e) nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek 
maximum 50%-át tehetik ki.  
 
A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:  
a) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig 
szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet,  
b) az egy vállalatcsoporton belülről beszerzett új eszközök esetén az elszámolható 
költség nem haladhatja meg az eladó könyveiben nyilvántartott összeget.  



 

 
Az energia termeléshez kapcsolódó eszközök költségei  
A megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható 
költségeknek minősülnek, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:  
a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés,  
c) az energiatermelési kapacitás nem haladja meg a pályázó energiaigényét, 
valamint a megtermelt energia legfeljebb 20%-át értékesítik. 
 
Használt eszközök  
a) Nagyvállalat – az alábbi  
b) pont kivételével – csak új eszközt, középvállalat használt eszközt is elszámolhat.  
b) Nagyvállalat által beszerzett használt eszköz csak abban az esetben számolható 
el, amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és az 
eladója a beruházótól független harmadik fél (létesítményfelvásárlás).  
 
Ingatlanok  
a) Olyan ingatlan, épület, amelynek a tulajdoni lapja értelmében a fő rendeltetési 
jellege nem összeegyeztethető a beruházás jellegével (pl. lakóház, üdülő, stb.) nem 
minősül elszámolható költségnek, kivéve, ha a beruházás befejezéséig sor kerül az 
ingatlan átminősítésére az ingatlannyilvántartásban.  
b) A telekköltség a beruházás teljes elszámolható költségének 25%-áig vehetők 
figyelembe.   
 
Nehéz tehergépkocsi  
a) Nehéz tehergépkocsi vételára a beruházás teljes elszámolható költségének 25%-
áig vehető figyelembe és a beruházás befejezését követően legalább 3 évig a 
pályázó könyveiben kell szerepelnie.  
b) Nehéz tehergépkocsi: tehergépkocsi, vontató, valamint e járművekből és 
pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 
7,5 tonnát meghaladja. 
 
Nem elszámolható költségek, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján 

beszámíthatók a bekerülési értékbe:  

1. a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga 

által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének 

költségei [Sztv. 50. § (5) bekezdése], kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a 

pályázó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely 

megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás között 

alkalmaznának,  

2. a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli vagy más telephelyre 

történő áthelyezési költsége,  

3.az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a pályázatkészítés, a 

pályázati menedzsment, a kifizetési igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági 

tanulmány készítése, a közjegyzői díj,  

4. a forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat 

életútja alatti bármilyen, a pályázat megvalósítására irányuló tanácsadás díja,  

5. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép 

teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,  

6. eszközök leszerelési költsége,  



 

7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a pályázó csődeljárás vagy 

felszámolás alatt álló társaságtól vagy végrehajtási eljárás alatt álló 

magánszemélytől szerzett be,  

8. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt 

bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi 

céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, továbbá a 

kétszázezer forint vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi eszközök,  

9. készletek beszerzésének költségei,  

10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei 

11. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi 

jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei 

 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: 

2020. szeptember 1-ig benyújtott pályázatok esetében a beruházást legkésőbb 2021. 
június 30-ig szükséges befejezni. Az ezt követően benyújtott pályázatok esetében a 
beruházást legkésőbb 2021. december 31-ig szükséges befejezni. A beruházás 
befejezésének napja az a nap, amelyen az utoljára aktivált támogatott eszköz 
számviteli aktiválásra került. 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 

 


