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Felhívás kódszáma RRF-9.5.1-23 

Támogatás megnevezése KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző 

támogatás 

Támogatás formája vissza nem térítendő 

Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 

Forrás keretösszege 1 090 000 000 Ft 

Forrás megnevezése XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi 

Kezelésű előirányzatok cím, 10. 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 

(RRF) alcím 

Beadás kezdete 2023.03.31 

Beadási határidő 2024.03.31 

Támogatás célja Mikro-, kis- és középvállalkozások 

közbeszerzési eljárásokban való 

részvételének ösztönzése 

Támogatást igénylők köre Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Támogatható tevékenységek Magyarországi közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat elkészítésének költségei (tételes 

költségelszámolás nélkül) 

Támogatás mértéke 100% 

Támogatás összege 600 000 Ft 

Támogatható projektek száma 1800 db 

 

A Felhívás keretében a mikro-, kis-, és középvállalkozások a közbeszerzési verseny 

élénkítése céljából átalány alapú, egységesen 600 000 Ft támogatást igényelhetnek 

közbeszerzési ajánlatuk elkészítéséhez és az elkészített ajánlati dokumentáció 

közbeszerzési ajánlattételre történő benyújtásához. A támogatás a jelen Felhívás 

megjelenése után megjelent közbeszerzési felhívásokon való részvételre vehető igénybe.  

A támogatásra pályázni a 2023.03.31 után az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 

(továbbiakban: EKR), nyilvános felhívás útján meghirdetett közbeszerzési eljárásban tett, 

érvénytelennek nem minősített ajánlat alapján lehet, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

hirdetményének EKR-ben történő megjelenését követően. Egy pályázó a jelen Felhívás 

keretében egyszer részesülhet támogatásban. 

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi 

Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek 

hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.  

A Felhívás az ÁÚF és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási 

kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak 

valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, 

akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt támogatást 

igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap esetén a Nemzeti 

Hatóság a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 

www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket.  

http://www.palyazat.gov.hu/
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1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

1.1 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támo-

gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

minősülő vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

c) GFO kódja 113, 114, 116, 117, 121, 124, 129, 131, 141, 142, 143, 226, 228, 231, illetve 

az a fel nem sorolt, EU vagy EGT tagállamban vagy olyan országban bejegyzett 

vállalkozás, amelyek gazdasági szereplőivel szemben Magyarországnak a közbeszerzési 

eljárásokhoz nemzetközi egyezmény alapján hozzáférést kell biztosítani; 

d) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 

hónapnál korábban jött létre;  

e) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 

hónapban nem nyújtott be ajánlatot magyarországi közbeszerzési eljárásban. 

Konzorcium jelen felhívás keretében nem nyújthat be támogatási kérelmet. 

Amennyiben a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat több ajánlattevő közös 

ajánlataként került benyújtásra, úgy kérelmet kizárólag a közös ajánlattevők képviseletében 

eljáró szervezet nyújthat be. Ebben az esetben a jelen felhívás szerinti feltételeknek a 

konzorcium valamennyi tagja meg kell, hogy feleljen. 

1.2 TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE 

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, 

 ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) 

foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

 ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely 

az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 

 ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

 ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

 ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

 aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 
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1.3 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE  

A támogatási kérelmet 2023.03.31 0 óra 00 perctől 2024.03.31 22 óra 00 percig lehet 

benyújtani.  

1.4 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először 

jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” 

gomb használatával.  

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 

hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.  

A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással 

(AVDH vagy AVDH-DHSZ) kell hitelesítenie. Támogatási kérelem benyújtására és 

elektronikus aláírására csak a KKV képviseletére jogosult személy(ek)nek van lehetősége. 

Meghatalmazott útján támogatási kérelmet nem lehet benyújtani. 

Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után mellékelje a 

véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy az AVDH, AVDH-

DHSZ szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. A kitöltő program utasításainak 

megfelelően nyújtsa be a kérelmét. Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikusan hitelesített 

nyilatkozatot nem kell kinyomtatni és papír alapon is aláírni. 

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelező 

tevékenység 
Választható 

tevékenység 

Állami 

támogatási 

jogcím 

Állami 

támogatási 

kategória 
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n

ál
ló

an
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at

ó
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ó
   

közbeszerzési 

eljárásban 

ajánlat 

benyújtásához 

kapcsolódó 

költségek  

(X) - - - 255/2014 

(X. 10.) 

Korm. 

rendelet  

100. § (1) 

Csekély 

összegű 

támogatás 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatási szabályok szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

http://www.palyazat.gov.hu/
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2.2 MŰSZAKI, SZAKMAI ELVÁRÁSOK 

A Felhívás Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HET) I Állam és 

közigazgatás komponens 11. sz. intézkedéséhez kapcsolódik. A beavatkozás a Kkv-k 

vállalkozásfejlesztése és nemzetközivé válása, beleértve a termelő beruházásokat is elnevezésű 

015 kódjelű beavatkozástípus alatt valósul meg. 

Ennek keretében létre kell hozni egy olyan támogatási rendszert, amely objektív, 

megkülönböztetés mentes és átlátható kiválasztási kritériumok alapján közvetlenül a mikro-, 

kis- és középvállalkozásoknak kifizetendő átalány költségtérítést biztosít a közbeszerzési 

eljárásokban való részvételükkel kapcsolatos költségek után annak érdekében, hogy elősegítse 

a közbeszerzési eljárásokban való részvételüket és megszüntesse a részvétel akadályait.  

A támogatási rendszer keretében nyújtott pénzügyi támogatásnak ki kell terjednie különösen a 

felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók igénybevételével összefüggő költségek térítésére, 

de nem fedezheti az egyes vállalkozások közbeszerzésben való részvétellel kapcsolatban 

felmerülő összes költségét. 

Csak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak támogatásra, amelyek  

(i) a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 

hónapnál korábban jöttek létre 

(ii)  érvénytelennek nem minősített ajánlatot nyújtottak be közbeszerzési eljárásban és  

(iii) a kérdéses ajánlattétel benyújtását megelőző tizenkét hónapban nem vettek részt 

másik magyarországi közbeszerzési eljárásban. 

Érvénytelennek nem minősített az ajánlat, amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatot a bírálat során 

érvényesnek nyilvánította, vagy azt a közbeszerzési eljárás szabályai szerint nem kellett 

elbírálnia, és bírálat hiányában nem nyilvánította érvénytelennek. 

Egy vállalkozás a Felhívás keretében csak egyszer részesülhet támogatásban. 

A HET végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 

30.) Korm. rendelet 9. §. (1) i) pontja szerint a Nemzeti Hatóság a támogatási döntés 

előkészítése és meghozatala, továbbá a támogatói okirat kibocsátása és esetleges módosítása 

során következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE 

kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős 

finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében. Az ARACHNE az 

esetleges kockázatokra mutat rá, a kockázatok értékelése a pályázatot kezelő hatóságok 

feladata. 
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3. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

3.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉSRE ÉS ELSZÁMOLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

A projekt költségvetésének megtervezésére és megvalósítás során a kiadások elszámolására 

vonatkozó részletes szabályokat a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a 

továbbiakban: Elszámolhatósági útmutató) c. dokumentum tartalmazza, mely elérhető a 

www.palyazat.gov.hu weboldalon.  

3.2 A TÁMOGATÁS JELLEGE 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – szerződés 

szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.  

3.3 A TÁMOGATÁS FORRÁSA 

Jelen felhívás forrását a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 

10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat biztosítja, melyből az 

Európai Unió felé elszámolandó költségek forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 

(a továbbiakban: HEE) 1 090 000 000 Ft. 

Jelen felhívás keretében a végső kedvezményezettnek nem szükséges elszámolandó önerőt 

biztosítania.   

3.4 TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minden támogatásra jogosult KKV 

esetében egységesen 600 000 Ft, amely egyösszegű átalányként kerül elszámolásra.   

Az átalányban elszámolandó kiadások esetén nincs szükség a kiadások pénzügyi 

alátámasztására. Ez azonban nem mentesít attól, hogy a felhívásban előírt elvárások szakmai 

teljesülése megtörténjen. Ennek okán a Nemzeti Hatóság a beszámolók vagy helyszíni 

ellenőrzés során ellenőrizheti az egyes átalányban finanszírozott kiadások eredménytermékét. 

Amennyiben a projekt megvalósítása, vagy a záró kifizetési igénylése során bebizonyosodik, 

hogy valamely, átalányban finanszírozott vállalás nem teljesül, a Nemzeti Hatóság 

szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.   

Az egyösszegű átalány, mint egyszerűsített elszámolási mód alkalmazásának részletszabályai 

az Elszámolhatósági útmutatóban kerülnek bemutatásra.  

3.5 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE 

A projekt keretében a közbeszerzési eljárásban ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatos költségek számolhatók el. Az elszámolás átalány alapon, tételes költségelszámolás 

kötelezettsége nélkül történik.  

 

http://www.palyazat.gov.hu/
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A felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

Tevékenység Költségkategória Költségtípus Költségelem 
Költség 

forrása 

Közbeszerzési 

eljárásban 

ajánlat 

benyújtásához 

kapcsolódó 

költségek 

Egységköltség 

alapon 

elszámolható 

költség 

Egyösszegű 

átalány 

Egyösszegű 

átalány 
HEE 

3.6 AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG FELTÉTELEI 

A támogatás egyszeri elszámolás keretében kerül kifizetésre, egyetlen, záró kifizetési igénylés 

és beszámoló benyújtásával.  

A támogatásra jogosult pályázók a támogatói okirat közlését követő 60 napon belül a pályázói 

online felületen kell, hogy rögzítsék kifizetési igényüket és a beszámolót, ami dokumentum 

melléklet csatolása nélkül, nyilatkozattétel formájában történik. Az átalány kifizetése ez alapján 

történik. 

A 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 151. §. (4) bekezdése értelmében jelen felhívás keretében 

támogatási előleg igénylésére nincs lehetőség.  

4. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

4.1. KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND 

A felhívásra pályázni a 2023.03.31. után az EKR-ben nyilvános eljárásban meghirdetett 

közbeszerzési eljárásban tett, érvénytelennek nem minősített ajánlat alapján lehet, az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató hirdetményének EKR-ben történő megjelenését követően.  

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján 

kerülnek kiválasztásra, folyamatos elbírálás szerint.  

A kiválasztás az ÁUF. 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja fejezet 

vonatkozó előírása alapján történik, döntés-előkészítő bizottság összehívására nem kerül sor. 

4.2. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi 

feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi 

kritériumoknak: 

1. Az aláírásra jogosult által AVDH vagy AVDH-DHSZ aláírási szolgáltatással vagy 

minősített elektronikus aláírással ellátott és a pályázathoz benyújtott, kapcsolódó 

nyilatkozat hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került. 
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2. A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint. 

3. A támogatást igénylő mikro- kis és középvállalkozásnak minősül a 2004. évi XXXIV. 

törvény 3. §-a szerint. 

4. A támogatást igénylő a támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat 

benyújtását megelőző 12 hónapnál korábban jött létre. 

5. A támogatást igénylő nem nyújtott be magyarországi közbeszerzési ajánlatot a 

támogatási kérelemben szereplő közbeszerzési ajánlat benyújtását megelőző 12 

hónapban. 

6. 2023.03.31 után meghirdetett, nyilvános közbeszerzési eljárás keretében benyújtott köz-

beszerzési ajánlata nem lett érvénytelennek nyilvánítva, és ajánlatát nem az alábbi tí-

pusú eljárásokban tette: Hirdetmény Nélküli Tárgyalásos eljárás (HNT), 

Keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzés (KM2) , vagy a Dinamikus Beszer-

zési Rendszer keretében megvalósított beszerzés, valamint a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerinti eljárás keretében megvalósított beszerzés. 

7. A támogatási igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

(a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének. 

8. A támogatást igénylő még nem nyert támogatás a Felhívás keretében. 

9. Támogatás megítélése esetén a támogatástartalom belefér a vonatkozó rendelet alapján 

meghatározott de minimis keretbe, figyelemmel a támogatáshalmozódási szabályokra 

is. 

10. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetőt.  

11. A projekt illeszkedik a HET I Komponens, Állam és közigazgatás komponens 11. sz. 

intézkedéséhez. 

12. A vállalt, projekt szintű mérföldkő a projekt előrehaladásának nyomon követését és a 

HET-ben foglalt mérföldkövek és célok teljesítését szolgálja. 

13. A projekt végrehajtásának módja nem sérti a jelentős károkozás elkerülése követelmé-

nyét, 

14. A projekt tartalma a felhívásban megjelölt dimenziókódnak megfelel. 

A fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak. Ezért ha a támogatási kérelem nem 

felel meg ezeknek a szempontoknak, hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül, azonban az 

elutasított, javított pályázat újbóli benyújtására lehetőség van a Felhívás lezárásáig. 

A fenti jogosultsági kritériumok teljesülése esetén pályázó vállalkozás automatikusan 

támogathatónak minősül a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 235/A. §-a szerint. A 

jogosultsági döntés egyben támogatói döntés is, amelyről a Nemzeti Hatóság a jogosultsági 

vizsgálatot követően a pályázói felületen keresztül értesítést küld, egyben a támogatói döntést 

rögzítő Támogatói okiratot bocsát ki.  

A nyertes pályázót a Nemzeti Hatóság beszámoló és elszámolás benyújtására hívja fel, amit a 

pályázói felületen a Támogató okirat kézhezvételétől számított 60 napon belül kell 

megtenni. A vállalkozó által benyújtott beszámoló és elszámolás beérkezését követő 30 napon 

belül a támogatás összegét a Nemzeti Hatóság a vállalkozó számlájára folyósítja. 
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5. A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Sorszám 

Projekt 

mérföldkő 

elérésének 

dátuma 

Elvárt eredmény részletes leírása 

1. Támogatói 

Okirat 

kézhezvétel

étől 

számított 60 

nap 

A projekt egyetlen mérföldköve arra szolgál, hogy a támogatásra 

jogosult vállalkozás a záró szakmai beszámolóban – és a kapcsolódó 

kifizetési igénylésben – rögzítse, hogy a Felhívásnak megfelelő 

közbeszerzési eljárásban ajánlata nem lett érvénytelennek 

nyilvánítva, és az EKR-ben elérhető az eljárás eredményéről szóló 

tájékoztató hirdetmény.  

A rögzítés során nem szükséges bizonylatot és dokumentumot 

csatolni. 

6. A TÁMOGATÁSI PROGRAM KÖTELEZŐ VÁLLALÁSAI 

6.1 CÉLOK 

Cél megnevezése Mértékegység Célérték 

Célérték 

elérésének 

legkésőbbi 

időpontja 

Azonosító 

A mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

száma, akik 

támogatásban 

részesülnek a 

támogatási program 

keretében. 

db 

összesen 

1.800  

(projektenként 

1 db) 

2026. június 30. T9.4 

Cél definíciója: 

A cél akkor valósul meg, amikor legalább összesen1800 (projektenként 1 db) közbeszerzésen 

ajánlattevőként részt vevő vállalkozás megkapta a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó 

költségeinek ellentételezését, amint azt a támogatási programot kezelő hatóság hivatalos 

kifizetése és könyvelési nyilvántartása bizonyítja. 

Számítási mód: 

Azon mikro-, kis- és középvállalkozások száma összesen, akik támogatásban részesülnek a 

támogatási program keretében. 
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Alátámasztó dokumentumok: 

Projekt beszámoló, a támogatási programot kezelő hatóság hivatalos kifizetése és könyvelési 

nyilvántartása 

6.2 MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK 

Jelen felhívás keretében nem releváns. 

6.3 EURÓPAI UNIÓS KÖZÖS MUTATÓK 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló 2021/241 EU rendelet (a 

továbbiakban: RRF EU rendelet) 29. cikke értelmében az eszköz végrehajtását közös mutatók 

segítségével kell nyomon követni és értékelni. Ezeket a mutatókat a 2021/241/EU rendelet 4. 

cikkében említett általános és egyedi célkitűzések elérésére irányuló előrehaladásról szóló 

jelentéstételhez, valamint az eszköz nyomon követéséhez és értékeléséhez kell használni. A 

2021/2106 EU rendelet 2. cikkének (3) bekezdése alapján a tagállamoknak évente két 

alkalommal – február 28-ig és augusztus 31-ig – jelentést kell tenniük a Bizottság felé a közös 

mutatókról. A jelentéstételi időszak a terv végrehajtásának teljes időszakát felöleli, adott 

esetben 2020. február 1-jétől kezdődően, az adott évre vonatkozó december 31-i és június 30-i 

határidőig. 

A projekt-végrehajtás során a kedvezményezettnek adatszolgáltatási kötelezettsége van a közös 

mutatókra nézve. A mutatók egy része a kedvezményezett statisztikai nyilvántartásaiból 

további intézkedések nélkül naprakészen kinyerhetőek. Egyes mutatók esetén azonban 

adatgyűjtési kötelezettség áll fenn a projekt megvalósításának időszakában a mutatók 

előállításának érdekében. 

A projekt-végrehajtás során jelen felhívás esetén a kedvezményezettnek a következő mutatóról 

szükséges jelentenie: 

Mutató neve Definíciója Mértékegysége 

 

Támogatott vállal-

kozások (ebből: 

kisvállalkozás – 

ideértve a 

mikrovállalkozáso

kat is –, középvál-

lalkozás és nagy-

vállalkozás) 

 

A mutatóban az összes olyan vállalkozást figye-

lembe kell venni, amely az eszköz intézkedéseiből 

származó pénzbeli vagy természetbeni támogatás-

ban részesül. 

„Vállalkozás” (gazdasági egység): jogi egységek 

olyan legkisebb kombinációja, amely árutermelő 

és szolgáltató szervezeti egység, és amely 

döntéshozatalkor bizonyos fokú függetlenséggel 

bír, különösen felhasznált forrásainak 

elosztásában, és egy vagy több helyszínen egy 

vagy több tevékenységet végez. A vállalkozás 

egyetlen jogi egységből is állhat. A jogi egységek 

azok a jogi személyek, amelyek létét a jog azon 

magánszemélyektől vagy intézményektől 

 

vállalkozások 

(db) 
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függetlenül ismeri el, akik/amelyek azoknak 

tulajdonosai vagy tagjai lehetnek, ilyenek például 

a közkereseti társaságok, a betéti társaságok, a 

korlátolt felelősségű társaságok, a 

részvénytársaságok stb. Jogi egységek továbbá 

azok a természetes személyek is, aki saját jogon 

gazdasági tevékenységet végeznek, ilyenek 

például az üzlet- vagy szerelőműhely-

tulajdonosok és -üzemeltetők, az ügyvédek vagy 

az önálló kisiparosok (Bizottság (Eurostat), az 

1993.3.15.-i 696/93/EGK tanácsi rendelet III. A. 

szakasza alapján). 

A közös mutatóról a projekt szakmai beszámolójában szükséges adatot szolgáltatni, 

vállalkozásméret1 szerinti bontásban az alábbi mutatók projektben történő vállalásával: 

- Támogatott vállalkozások (kisvállalkozások) 

- Támogatott vállalkozások (középvállalkozások) 

E mutató alkalmazásában a vállalkozások olyan nyereségorientált szervezetek, amelyek piaci 

igények kielégítésére termelnek árukat és szolgáltatásokat.  

A támogatás kezdetekor szükséges a vállalkozásokat számba venni és méretüket meghatározni. 

A mutató alátámasztásához szükséges dokumentumok az alábbiak: 

A mutató értékét a vállalkozás számára adott támogatás igazolásával szükséges alátámasztani.  

7. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 

támogatási szabályok szerint csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. 

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

8.1 EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Az Európai Bizottsággal történő elszámolás során szükségessé válhat további alátámasztó 

dokumentumok, adatok bekérése a végső kedvezményezett részéről. Ezen dokumentumok, 

                                                 

1 Kisvállalkozás, beleértve a mikrovállalkozást (0–49 alkalmazott és önfoglalkoztató, legfeljebb 10 millió EUR 

éves árbevétel vagy legfeljebb 10 millió EUR mérlegfőösszeg) 

Középvállalkozás (50–249 alkalmazott és önfoglalkoztató, 10 millió EUR-nál nagyobb, de legfeljebb 50 millió 

EUR éves árbevétel vagy 10 millió EUR-nál nagyobb, de legfeljebb 43 millió EUR mérlegfőösszeg) 

Nagyvállalkozás (250-nél több alkalmazott és önfoglalkoztató, 50 millió EUR-nál nagyobb éves árbevétel vagy 

43 millió EUR-nál nagyobb mérlegfőösszeg) 

A vállalkozásokat a két küszöbérték (munkavállalók és önfoglalkoztatók, valamint éves árbevétel/mérlegfőösszeg) 

bármelyikének túllépése esetén a következő nagyobb méretkategóriába kell besorolni. (Bizottság (Eurostat), 

a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 2–3. cikke alapján) 
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illetve adatok szolgáltatása során a végső kedvezményezett részéről együttműködési 

kötelezettség áll fenn. 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk a támogatást igénylőről 

a közhiteles adatbázisokban elérhető adatokat. 

8.2 AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) ELŐÍRÁSAIBÓL FAKADÓ 

KÖTELEZETTSÉGEK 

A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatási kérelemben, 

beleértve annak mellékleteit is, a feltüntetett személyes adatokat a palyazat.gov.hu honlapon 

elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezelje.2  

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet) előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett 

további érintettek (pl. az esetleges konzorciumi partnerek, illetve tulajdonosainak nevében és 

érdekében eljáró más személyek) személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai 

intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az 

érintettek megfelelő tájékoztatását követően történjen. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi 

felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 

egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, 

amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott 

célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános 

jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 

megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés 

jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség 

merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtania.  

8.3 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Új Világ Zrt. 

ügyfélszolgálatához a 06 (1) 46 58 899/1 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől 

csütörtökig 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától 14:00 óráig fogadják hívását. 

E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@ujvilag.gov.hu 

9. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázói felületen a vállalkozásra vonatkozó 

azonosító adatokon, illetve az EKR-ben benyújtott ajánlathoz tartozó közbeszerzési eljárás 

azonosítóján kívül más adatot megadni nem szükséges, és dokumentum csatolása sem 

szükséges. 

                                                 

2 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 
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Mellékletet csatolni nem szükséges a támogatói döntést rögzítő Támogatói okirat 

kézhezvételétől számított 60 napon belül benyújtandó beszámoló és kifizetési kérelem pályázói 

felületen történő rögzítése során sem.  

10. A FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK 

1. EU 2021/241 rendelete a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról, 

2. A Bizottság 1407/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról, 

3. A Bizottság 651/2014/EU rendelete a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 

bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról, 

4. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

5. 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről, 

6. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

7. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

8. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

9. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

10. 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

11. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról, 

12. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető 

szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet, 

13. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

14. 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 

szabályokról,  

15. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról, 

16. 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

tevékenységről. 


