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I. A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 

A GINOP-1.1.3-16-2017-00001 támogatási szerződésű programot az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) és az Informatikai, Távközlési és 
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (mint konzorciumtag) részvételével létrejött konzorcium 
(továbbiakban Konzorcium) koordinálja és valósítja meg. Célja a magyarországi konvergencia régióban 
működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban kkv-k) szervezeti megújulásának és 
technológiaváltásának elősegítése és támogatása.  

A Projekt számos, tudásalapú, fejlesztő szolgáltatással segíti a kkv-kat, így a következőkkel:  

 Szervezeti diagnosztikával és az arra épülő fejlesztési tervek kialakításával  

 Egyedi konzultációval és tanácsadással 

 Mintagyárak, mintaüzemek és mintaműhelyek látogatásának lehetőségével, és az azokhoz 
kapcsolódó műhelymunkák lebonyolításával 

 A Modern Gyárak Éjszakája rendezvény megszervezésével 

 Tematikus rendezvényekkel, szakmai konferenciák szervezésével, az ezeken történő 
megjelenés, részvétel lehetőségével 

 Szakmai képzésekkel, tréningekkel tudásátadás céljából 

 Kkv-kat támogató online tartalmak kialakításával, terjesztésével 

II. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI 

A Projektet az IFKA és IVSZ által alkotott Konzorcium valósítja meg. 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

1062 Budapest, Andrássy út 100. 
Tel.: +36 1 312 2213 
E-mail: info@ifka.hu 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A, Centrál Udvar Irodaház B ép. I. emelet  
Tel.: +36 1 266 6346 
E-mail: iroda@ivsz.hu 

III. PROJEKT TERVEZETT IDŐTARTAMA 

2019. december 16 – 2022. szeptember 13.  

IV. A PROJEKT CÉLJA ÉS RÉSZTVEVŐI KÖRE 

A projekt a magyarországi konvergencia régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, a 
továbbiakban kkv-k1 szervezeti megújulásának és technológiaváltásának elősegítése és támogatása, 

                                                           
1 Kkv tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

mailto:info@ifka.hu
mailto:iroda@ivsz.hu
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ezen keresztül a versenyképesség javítása, a vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése, olyan 
összehangolt beavatkozásokkal, amellyel elérhető a piachoz való magas fokú alkalmazkodás.  

 Vállalatméret: mikro-, kis és középvállalkozások 
 Földrajzi elhelyezkedés: a konvergencia régiós hatókörű Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program (GINOP) területi korlátozása alapján a Projekt kizárólag olyan mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára nyújthatja szolgáltatásait, amelyek rendelkeznek a Közép-
magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 
1 fő foglalkoztatottal. 

 Amennyiben a vállalkozás székhelye a Közép-magyarországi régióban található, de rendelkezik 
attól eltérő régióban fiókteleppel, ezt a regisztrációnál szükséges jelezni a fióktelepen 
foglalkoztatottak számának megjelölésével 

V. A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐKRE VONATKOZÓ KIZÁRÓ OKOK 

Nem vehet részt rendezvényeken, illetve nem részesülhet az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás 
és a de minimis típusú támogatás jogcímeken nyilvántartott szolgáltatásban az a vállalkozás, amely: 

 nem minősül mikro-, kis- vagy közepes vállalkozásnak, azaz a Projekt tekintetében kkv-nak2  
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint 

nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
 a részben (25%-ot nem meghaladó mértékben) köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, 

ha az Áht.-ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett 
eleget, 

 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 harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a részére továbbadott 

támogatással szerzett szolgáltatás (fejlesztés) céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

                                                           
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 
25%-ot. 
19. § E törvény alkalmazásában: 
5. vállalkozás: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a 
gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági 
társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. 
mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, 
mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó 
vállalkozás és természetes személyek;” 
2 Azon vállalkozások, melyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (Kkv tv.) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 
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 ha a továbbadott támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításakor, vagy az 
igénybevételt követő három évig terjedő időszak alatt a továbbadott támogatás megítélését vagy 
annak felhasználását 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, 

 ha az Áht. 50. § (3) bekezdés alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, 
 ha nem felel meg az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 

bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 
651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) bekezdése értelmében 
„innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén nyújtott támogatásra 
vonatkozó EU-s és állami támogatási szabályoknak. 

VI. TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE 

Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható továbbadott támogatás azon támogatást igénylők 
részére: 

a. amely vállalkozás esetében három év alatt, az EU működéséről szóló Szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikk (2) bekezdés c) pontja, illetve (4) 
bekezdése értelmében „innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei” jogcímén 
nyújtott támogatás meghaladja a 200.000 eurót, 

b. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által 
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a továbbadott támogatás igénybevételének 
időpontjában; 

c. amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel csak de 
minimis támogatás esetében; 

d. amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel csak de minimis 
támogatás esetében; 

e. amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel csak 
de minimis támogatás esetében, amennyiben: 

a. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás 
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 

b. a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 
továbbadás, 

f. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében 
használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel csak de minimis támogatás esetében; 

g. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik; 

h. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 

i. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi; 
j. amely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu weboldalon található „Általános 

tájékoztatás 1. Kizáró okok” című pontjában foglaltak valamelyike fennáll. 
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VII. KÉP- ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE 

A program során keletkezett adatok kezeléséről, ill. feldolgozásáról az Adatkezelési szabályzat 
rendelkezik: https://www.modem4.hu/hu/page/privacy-statement 

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeink és aktivitásaink során kép- és videofelvétel készülhet, amelyen 
Ön, vagy vállalkozásának egy vagy több alkalmazottja is szerepelhet. 

A programban, illetve annak bármely rendezvényén történő megjelenéshez, illetve részvételhez az alábbi 
Részvételi nyilatkozatban foglaltak elfogadása szükséges, amely nyilatkozat megtételével Ön kifejezetten 
tudomásul veszi ilyen kép- és hangfelvételek külön további értesítés nélküli készítését, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy ezen felvételeket a Konzorcium tagjai vagy rendelkezésük alapján harmadik személy időbeli 
korlátozás nélkül megőrizze, valamint a Projekttel kapcsolatban televíziós, internetes vagy nyomtatott 
média felületen vágatlanul vagy szerkesztett formában közzétegye, továbbá Ön egyben lemond a 
felvételekhez kapcsolódó bármely jogcímen érvényesíthető valamennyi igénye követelésének jogáról, 
mind a felvétel készítőivel, mind annak jogos felhasználóival szemben. 

VIII. A PROGRAM LEÍRÁSA 

 
A GINOP-1.1.3-16 azonosító számú támogatott projekt (továbbiakban: Projekt) kedvezményezettje és 

megvalósítója az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: IFKA). 

A projekt célja a versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A magyar kkv-k továbbfejlődéséhez 

nélkülözhetetlen a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott vállalkozások megújulása. 

E cél érdekében a GINOP-1.1.3-16 Felhívás keretében olyan hazai vállalatok kerülnek bevonásra, 

amelyek vállalatvezetési és -szervezési technikákon és technológiákon keresztül fokozzák 

termelékenységüket, digitalizáltságukat és automatizáltságukat, erősítik piaci pozíciójukat a stratégiai 

cselekvőképesség javítása és a vállalati működés gördülékenyebbé tétele érdekében, hozzájárulva így a 

magyar gazdaság fenntartható növekedéséhez, ezzel együtt pedig a bérek növekedéséhez és az 

életszínvonal emelkedéséhez. Ezen vállalkozások mintaüzemi szolgáltatásokon, workshopokon, 

tréningeken, konzultációkon és egyéb szolgáltatásokon keresztül sajátíthatják vagy mélyíthetik el a fent 

említett technikákkal és technológiákkal kapcsolatos tudást és ismereteket.  

A Programba a kkv a www.modem4.hu oldalon történő regisztrációval lép be. A regisztrációs folyamat 
során létrejön egy személyes tárhely, ahová a szolgáltatáscsomag igénybevétele során keletkezett 
összes releváns dokumentum és adat (l. GINOP-1.2.8-20 támogatás átfordításához szükséges 
pontszám) feltöltésre kerül, és ahol tárolódik. 
 
A Program szolgáltatáscsomagja az alábbi elemekből áll, amelyek igénybevétele a különböző státuszú 
(GINOP-1.1.3-16-ban érdekelt vagy GINOP-1.2.8-20-ban nyertes) és céllal (egyedi fejlesztési igények) 
rendelkező kkv-k számára eltérő.  
 
A GINOP-1.2.8 nyertesi részére adott támogatás visszafordításához a szolgáltatáscsomag különböző 
elemeinek igénybevételével megszerzett pontszámokat az IFKA rögzíti a kkv tárhelyére, ahol azok a kkv 
számára nyomon követhetőek. 
  

http://www.modem4.hu/
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A szolgáltatáscsomag elemei: 
 

1. Szervezeti felmérés 
2. Fejlesztési tervek készítése  
3. Workshopok, tréningek lebonyolítása 
4. Egyéni konzultáció nyújtása 
5. Szakmai rendezvények szervezése 
6. Megvalósított fejlesztések értékelése   
7. Mintagyár, mintaüzem és mintaműhely látogatása 

 
 

1. Szervezeti felmérés 
 
Olyan komplex értékelő eljárás, amely egy önértékelő kérdőív kitöltése után történik 4 pillér mentén 
(szervezetfejlesztés, piac- és ügyfélmenedzsment, folyamatfejlesztés, üzleti modell és menedzsmentje), 
és amit fejlesztési javaslatok megfogalmazása követ a 4 pillérhez kapcsolódóan. 
 
Célcsoport: olyan cégvezetők, akik strukturáltan, több dimenzió alapján kívánják vizsgálni saját cégük 
működését, vagy akik a vállalkozásra szabott fejlesztési tervet kívánnak készíteni; a GINOP-1.2.8 nyertes 
pályázók, akik a szolgáltatások igénybevételével pontot kaphatnak az eredményesség mérésben. 
 

2. Fejlesztési terv 
 

Ennek során szakértői tevékenység történik önértékelő kérdőívek kiértékelésében, Fejlesztési tervek 
kidolgozásában és minősítésében  
 
Az önértékelő kérdőív kitöltése után szakértői segítséggel elkészül a Fejlesztési terv, amely áttekinti a 
cég jelenlegi működési struktúráját, felméri a cég működésének fejlesztése szempontjából a releváns 
piaci és ágazati lehetőségeket, majd kijelöli az elérni kívánt működési struktúra megvalósításához 
szükséges fejlesztési lépéseket. Az elfogadott Fejlesztési terv a GINOP-1.2.8 pályázat nyertesei számára 
az átfordulási kritériumok teljesítéséhez beszámítható 10 pontot jelent. 
 
Célcsoport: a konvergencia régióban működő 5 főt meghaladó mikro-, kis- és középvállalkozások. 
 

3. Workshopok, tréningek 
 
A szemléletváltás és a termelékenységnövelés megalapozását szolgáló szolgáltatás keretében 
közbeszerzésen nyertes külső tanácsadók által lebonyolításra kerülő workshopok, ill. tréningek a humán-
, szervezet- és folyamatfejlesztés, technológia, innováció, pénzügy, általános és specifikus 
vállalkozásfejlesztés területén: 4 órás (10 fős) workshopok a jó gyakorlatok bemutatására; 6 órás (15 fős) 
tréningek adott téma- vagy vállalati funkcionális terület bemutatására. Lehetőség kapcsolatépítésre, 
benchmarkok felállítására stb. 
 
Célcsoport: nem KMR-régiós, megújulni és tanulni szándékozó, de időszűkében levő kkv-vezetők vagy 
vezetőségi tagok. 
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4. Egyedi konzultáció, tanácsadás 

 
Ez a szolgáltatás a technológiaváltáshoz, a szervezeti megújuláshoz nyújt támogatást a 
vállalatvezetőknek igényeikhez illesztett, a cég sajátos helyzetére fókuszáló egyedi, szakértői 
konzultációkon keresztül. A tárgyalt kérdésekből és válaszokból tudásbázis épül megosztási céllal. A 
szolgáltatás fejlesztése a felmerült észrevételek és igények alapján folyamatosan történik. 
 

5. Tematikus rendezvények, szakmai konferenciák 
 
A célcsoport igényeihez illeszkedő iparágspecifikus témakörökben (pl. humán, szervezet- és 
folyamatfejlesztés, technológia, innováció, pénzügy, marketing, minőségellenőrzés), külső szolgáltatók 
segítségével szervezett, kb. 40-50 fős rendezvények, szakmai események. 
 

6. Megvalósított fejlesztések 
 
Olyan szakértői tevékenység, amely a GINOP-1.2.8-20 pályázat által nyújtott támogatás átfordítási 
kritériumai között szereplő „megvalósított fejlesztések igazolása” feladat teljesítésére vonatkozik, amelyet 
a nyertes pályázók az IFKA-tól is kérhetnek. A megvalósított fejlesztéseket az IFKA szakértői a Fejlesztési 
terv már korábban is használt sablonjába illesztik be és értékelik. A feladatok végrehajtása során a kkv-k 
telephelyein is szükséges munkát végezni. 
 
Célcsoport: GINOP-1.2.8-20 nyertes kkv-k 
 

7. Mintagyár, mintaüzem és mintaműhely látogatása 
 
Elsősorban olyan tudás- és ismeretbővítő programok, amelyek gyakorlati szempontból közelítenek meg 
egy-egy problémát vagy vállalati működési területet. A mások által alkalmazott módszerek működés 
közbeni megismerésével nő a vezetői magabiztosság, bővül a problémák megoldására alkalmazható 
eszköztár. A 10-15 fős, csoportos látogatások során lehetőség van szakmai kérdések megvitatására is a 
látogatásokat vezető szakemberekkel. 
 
Célcsoport: konkrét fejlődési céllal rendelkező, az adott területen már kezdeményező vagy továbblépési 
irányt kereső vezetők; a GINOP-1.2.8 nyertes pályázók, akik a szolgáltatások igénybe vételével pontot 
kaphatnak az eredményesség mérésben. 
 

IX. MINTAGYÁR, MINTAÜZEM ÉS MINTAMŰHELY LÁTOGATÁSAKOR ALKALMAZANDÓ 
ETIKETT 

1. A látogatásra kérjük, időben érkezzen, mert egy esetleges késés feltartja a pontosan érkező 
kollégákat! 

2. Részvételének lemondását vagy módosítását az esemény előtt min. 72 órával jelezni 
szíveskedjen! 

3. Minden látogatásra az adott szervezet „látogatási szabályai” (biztonsági, titoktartási stb.) 
érvényesek, ezeket szíveskedjen maradéktalanul betartani! 

4. Kérjük, mobiltelefonját/-telefonjait némítsa le, használatát/használatukat – a szünetek 
kivételével - az esemény alatt kerülje! 

5. A látogatások során kérjük, tartsa be a csoportvezető utasításait! 
6. Ne maradjon le a csoporttól, viselkedésével a termelés zavartalan működését ne akadályozza! 
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7. Hang- és képfelvétel készítése a látogatások során szigorúan tilos! 
8. Az előadók örömmel veszik a konstruktív hozzászólásokat, készséggel válaszolnak bármilyen 

témához köthető kérdésre. Forduljon hozzájuk bizalommal! 
9. Az általános udvariassági szabályokat legyen kedves betartani (pl. egymás meghallgatása, 

különböző vélemények tiszteletben tartása, békés együttműködés a csoporttal stb.)! 
10. A látogatások teljes időtartama alatt a jogosulatlan információszerzés és -gyűjtés valamennyi 

formája szigorúan tilos, és további mérlegelés nélkül jogi lépéseket von maga után! 

X. AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ÉS A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ 
(„DE MINIMIS”) TÁMOGATÁSOK SZÁMÍTÁSÁNAK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

 

1. A továbbadott előny tárgya 

A Projekt esetében az IFKA révén a célcsoport tagjai térítésmentes szakmai szolgáltatásban részesülnek, 

így továbbadott előny tekintetében az IFKA támogatást nyújtó szerepkört tölt be a Felhívás (továbbiakban: 

Felhívás) 3.2. fejezete alapján a Felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységek kapcsán: 

 
3.1.2. d) pont „KKv-k megújítása, értékteremtő megoldások, mintaprojektek kialakítása, 

elterjesztése, ezen belül” nyújtása az alábbiak szerint: 

 

 érzékenyítés, motiváció, tudásátadó rendezvények, nemzetközi és hazai jó gyakorlatok, 

 teljes körű és résztevékenységeket bemutató mintamegoldások és ipar 4.0 mintaprojektek 

demonstrációja a kkv-k számára  

 érdekelti kör érzékenyítése, motiválása a vállalkozói megújulásra és célzottan az ipar 4.0 

megoldásokra; nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása, terjesztése 

 kkv-k részvételének elősegítése az általános vállalkozásfejlesztési rendezvényeken és 

tevékenységekben, valamint az ipar 4.0 demonstrációs programokon 

 
3.1.2. g) pont „A vállalkozások megújulását elősegítő vállalkozásfejlesztési szolgáltatások” 

nyújtása az alábbiak szerint: 

 

 kiválasztott vállalkozások számára egyéni fejlesztési szükségletek azonosítása, 

 az azonosított fejlesztési igényekhez igazodó üzletfejlesztési szolgáltatások meghatározása, 
fejlesztési tervek összeállítása, 

 vállalati diagnosztika, humán, szervezet- és folyamatfejlesztési, technológiai, innovációs, 
pénzügyi, általános és specifikus szakterületi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások, tudásátadás 
(tanácsadás, képzés) nyújtása, 

 elvárt eredmények meghatározása, 

 elvárt eredmények követése és ellenőrzése. 
 

2. A továbbadott előnyre vonatkozó állami támogatási szabályok 

A Felhívás 3.1.2. g) és i) pontjaiban szereplő támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból 

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 

értelemben vett, állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6. § 1. pont: a 

versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen a következő támogatási kategóriákra vonatkozó 

előírások alapján valósíthatók meg: 
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Legfeljebb 5 éve bejegyzett, nem összefonódás útján létrejött, nyereséget még nem osztott és 

nem más vállalkozás tevékenységét átvevő kisvállalkozások esetében: 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 6.pont) 

 
Más vállalkozások esetében: 

Csekély összegű (de minimis) támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) 

 

A fentiek alapján, tehát ha a kedvezményezett a fenti kritériumoknak megfelelő kisvállalkozás, úgy a 

továbbadott támogatást induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként kell nyújtani, ellenkező esetben 

csekély összegű (de minimis) támogatásként. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet térítésmentes szolgáltatás formájában 

vesz igénybe a vállalkozás. A támogatástartalom az igénybe vett szolgáltatás piaci ára, illetve az IFKA 

tanácsadásának költsége. 

3. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok3 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem vehető igénybe elsődleges mezőgazdasági termeléshez. 
 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem ítélhető oda olyan vállalkozásnak, amely a támogatás 

odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás 

visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési 

kötelezettségének. 

Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, amely 

részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, amennyiben a halmozás az 

érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg 

túllépéséhez vezet. 

Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel nem 

rendelkező állami támogatással halmozható. 

A támogatási jogviszony keretében induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén nem írhatók elő a 

következő feltételek: 

1. Mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny 

vállalkozás részére nyújtott támogatás esetén a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett 

vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján nem kerülhet 

rögzítésre, és nem írható elő a támogatás elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 

továbbítása; 

2. A támogatás nem köthető exportált mennyiségekhez, és nem nyújtható értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó 

kiadásokhoz. 

3. A támogatás feltételéül nem írható elő import áru helyett hazai áru használata, vagy az európai uniós 

jog megsértését eredményező egyéb feltétel. 

                                                           
3 651/2014/EU bizottsági rendelet, I-II. fejezet és 22. cikk, 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet III. fejezet és 17. alcím. 
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Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azon, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, 

amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás 

tevékenységét vette át és az alábbi kivétellel nem összefonódás útján jött létre. 

Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, a fenti feltételeknek egyébként megfelelő 

vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás 

bejegyzésétől számított öt év még nem telt el. 

Egy vállalkozás által induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímen elérhető támogatás maximális 

összegét a vállalkozás székhelye határozza meg. 

Azon induló vállalkozások esetén, amelyek székhelye a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 25. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti településen található4, a vissza nem térítendő támogatásként és 

tőkebefektetésként igénybe vehető induló vállalkozásnak nyújtott támogatások összesen nem 

haladhatják meg a hatszázezer eurót, az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban5 található 

vállalkozás esetén a nyolcszázezer eurót, egyéb régióban, illetve településen található székhelyű 

vállalkozás esetén pedig a négyszázezer eurót. Ha a vállalkozás innovatívnak minősül,6 a fenti 

határértékek kétszeresét lehet alkalmazni. 

Ha a vállalkozás még nem kapott induló vállalkozásnak nyújtott támogatást korábban, a fenti támogatási 

keretek a rendelkezésére állnak, tehát a programban részt vehet. 

Ha a vállalkozás már kapott induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén támogatást korábban: 

A fenti maximális összegeket ebben az esetben csökkenteni kell a vissza nem térítendő támogatás vagy 

a tőkebefektetés összegével, ha a vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként vissza nem 

térítendő támogatásban vagy tőkebefektetésben részesült. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás adható más támogatási formában is (a 651/2014/EU 

bizottsági rendelet – általános csoportmentességi rendelet7 – 22. cikk (3) bekezdés a) és b) pontja szerint 

nem piaci kamatozású hitel vagy nem piaci díj ellenében nyújtott kezességvállalás formájában).8 Ha a 

                                                           
4 Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, 
Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, 
Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, 
Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, 
Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Püspökhatvan, Püspökszilágy, 
Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, 
Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény 
5 Közép-Magyarország (és Budapest) kivételével valamennyi régió. 
6 Innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben 
új vagy az iparági legmodernebb technikához képest jelentős javulást eredményező, ugyanakkor technológiai vagy ipari 
sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy folyamatot fejleszt ki, vagy amely esetén a támogatás 
nyújtását megelőző három év legalább egyikében a működési költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik 
ki, 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 42. pont. 
7 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 
651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási 
programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) 
8 A kedvezményes kamatozású, illetve nem piaci díjazású kezességvállalással biztosított hitel esetén a vissza nem térítendő 
támogatásra/tőkebefektetésre vonatkozó maximális értéknek (400 ezer, 600 ezer vagy 800 ezer euró) egy magasabb 
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vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként korábban hitelt vagy kezességvállalást kapott a 

22. cikk (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerint, akkor az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként 

elérhető, előző bekezdés szerinti maximális vissza nem térítendő támogatás csökkentendő az igénybe 

vett nem piaci kamatozású hitel/nem piaci díjazású kezességgel biztosított hitel névértéke és az induló 

vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén elméletileg elérhető maximális nem piaci kamatozású 

hitel/nem piaci díjazású kezességgel biztosított hitel névértékének arányában.  

Azaz ha a vállalkozásnak nyolcszázezer euró vissza nem térítendő támogatás lenne nyújtható induló 

vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén, de már kapott egymillió euró névértékű kedvezményes 

kamatozású hitelt ugyanezen a jogcímen, akkor a vissza nem térítendő támogatásként elérhető maximális 

induló vállalkozásnak nyújtott támogatás összegét csökkenteni kell a kedvezményes kamatozású hitel 

névértéke (1 millió euró) és az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén elérhető maximális 

kedvezményes kamatozású hitelösszeg (esetünkben 2 millió euró) hányadosának arányában, azaz 50%-

kal. Ez azt jelenti, hogy 800 ezer euró helyett csak 400 ezer euró vissza nem térítendő támogatást kaphat 

a vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként, mivel már igénybe vett ugyanezen a jogcímen 

korábban hitelt. 

Egy példa: egy szegedi székhelyű induló vállalkozás 200 ezer euró tőkebefektetést, 100 ezer euró vissza 

nem térítendő támogatást és 500 ezer euró kedvezményes kamatozású hitelt kapott induló vállalkozásnak 

nyújtott támogatás jogcímén. Az általa induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként elérhető vissza nem 

térítendő támogatást a következőképpen kell kiszámítani: 

800 ezer euró (a régióban elérhető elméleti maximum) mínusz 100 ezer euró (vissza nem térítendő 

támogatás) mínusz 200 ezer euró (tőkebefektetés), és csökkentve további 200 ezer euróval a hitel miatt 

(800 ezer euró*500 ezer euró [a hitel névértéke]/2 millió euró [a maximális névérték], azaz 200 ezer euró). 

Így a szegedi székhelyű vállalkozás induló vállalkozás jogcímén legfeljebb 300 ezer euró vissza nem 

térítendő támogatásban részesülhet. 

Ha tehát a vállalkozás korábban részesült induló vállalkozásnak nyújtott támogatásban, azt kell 

ellenőriznie, hogy a program keretében nyújtandó támogatásra van-e még elegendő kerete. 

4. A Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok 

A de minimis szabályok alkalmazásának folyamata a https://tvi.kormany.hu/de-minimis oldalon közzétett 

szabályoknak megfelelően történik. 

4.1 Általános szabályok  

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet9 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás10 

részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU 

                                                           
maximális hitelösszeg felel meg (kedvezményes kamatozású hitelnél alapesetben 1, 1,5 és 2 millió euró, nem piaci díjazású 
kezesség esetén alapesetben 1,5, 2,25 és 3 millió euró, de lásd a csoportmentességi rendelet 22. cikk (3) bekezdés a) és b) 
pontját/a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdését és 44. § (2) bekezdését). 
9 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.).  
10 „Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:  
 a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;  
 b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti 
testülete tagjainak többségét;  
 c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással 
kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek 
megfelelően;  



12 
 

bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget11. 

Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe.  

Amennyiben egy vállalkozás az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás 

mellett olyan tevékenységet is végez, amelyre a 200 000 eurónak megfelelő felső határ vonatkozik, a 

vállalkozásra a 200 000 eurónak megfelelő felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatást nyújtó 

megfelelő eszközökkel – pl. a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén 

– biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 

100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A közúti árufuvarozási tevékenység után nyújtható legfeljebb 

100 000 eurós csekély összegű támogatás nem használható fel teherszállító jármű vásárlására.  

Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül nyújtott 

valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy 

bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb csekély összegű támogatás 

meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen 

odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.  

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély 

összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben 

azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket 

átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges 

időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.  

4.2 Eljárási és nyilvántartási kötelezettségek  

A támogató az érintett vállalkozástól még a támogatás odaítélése előtt papíron vagy elektronikus 

formában nyilatkozatot szerez be az adott vállalkozás által az előző két pénzügyi év és a folyó pénzügyi 

év során e rendelet vagy más, csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendeletek alapján kapott 

csekély összegű támogatásokról.  

A támogatás nyújtójának kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy a csekély 

összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 

évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A 

csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 

munkanapon belül információt kell szolgáltatni.  

A támogatónak írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási egyenértékben 

kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül, kifejezetten hivatkozva a rendeletre, 

valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait 

(lásd az első lábjegyzetet).  

                                                           
 d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel 
vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati 
jogának többségét.  
 Az a)–d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező 
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.  
11 Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 
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4.3 Kizárt ágazatok/tevékenységek  

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban 

tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;  

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;  

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, 

amennyiben:  

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;  

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, 

nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

támogatás12;  

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;  

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 

nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.  

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel 

nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel 

biztosítja –, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a 

rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU 

bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.  

4.4 Támogatáshalmozási szabályok  

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 

25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o., a továbbiakban: 360/2012/EU 

rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű 

támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 

összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 

(200.000/100.000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.  

                                                           
12 A kivétel szűken értelmezendő; kizárólag az (1) exportált mennyiségekhez, az (2) értékesítési hálózat kialakításához és 

működtetéséhez és az (3) exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő más folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó 

támogatást zárják ki a de minimis szabályok. Az 1407/2013/EU rendelet (9) preambulumbekezdése ezt azzal egészíti ki, hogy 

(például) a kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy másik tagállamban vagy 

harmadik országban lévő új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire 

adott támogatások általában nem minősülnek exporttámogatásnak. Ezek a példák is érzékeltetik, hogy szűk kivételről van szó. 
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A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy 

azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott 

határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást 

vagy összeget.  

5. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, valamint a csekély összegű (de minimis) 
támogatás nyújtásának módja a Projekt keretében 

A Projekt keretében az együttműködésre kiválasztott vállalkozások részére az IFKA belső erőforrásokon 

(továbbiakban: IFKA szakértő) túl nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárásban kiválasztott 

tanácsadón keresztül (továbbiakban: külső tanácsadó) vállalkozásfejlesztési tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújt. 

A Projekt megvalósítása során nem történik pénzbeli támogatás folyósítása vagy odaítélése sem az IFKA 

és az Együttműködő Vállalkozás között, sem a külső tanácsadó és az Együttműködő Vállalkozás között. 

A szolgáltatásnyújtás során keletkező költségeket közvetlenül az IFKA finanszírozza és egyenlíti ki a 

tanácsadó cégek felé. A támogatástartalom a külső tanácsadói költségeknek az Együttműködő 

Vállalkozások helyett az IFKA általi finanszírozása, valamint az Együttműködő Vállalkozások által 

térítésmentesen igénybe vett IFKA tanácsadói szolgáltatások költségei alapján kerül megállapításra. 

6. Az IFKA kötelezettségei a végső kedvezményezetteknek nyújtott induló vállalkozásnak 
nyújtott támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatások kapcsán 

A Projekt keretében a végső kedvezményezetteknek induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként vagy 

csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtott térítésmentes szolgáltatások esetében az IFKA az 

alábbi kötelezettségek teljesítésére köteles: 

a) De minimis támogatás esetén az ÁSZF-en keresztül tájékoztatja a célcsoportba tartozó támogatott 

vállalkozásokat (végső kedvezményezettek),  

 hogy a Felhívás 3.1.2. g), i) pontok szerinti, ingyenesen nyújtott szakmai szolgáltatások meg nem 

fizetett díja (támogatástartalom összegben kifejezve) csekély összegű („de minimis”) 

támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet HL L 352.,1 2013.12.24., 1. o. (a 

továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) tartalmazza. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a 

vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) 

bekezdésében, valamint a 3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdésben meghatározott kivételek szerint 

használná fel; 

 hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 

2012.4.26.,8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági 

rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 

megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű 
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támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a 

támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által 

elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített 

maximális intenzitást vagy összeget. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén az IFKA megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az induló 

vállalkozásra vonatkozó, a kiírásban szereplő feltételek, és az ÁSZF-en keresztül tájékoztatja a 

célcsoportba tartozó támogatott vállalkozásokat (végső kedvezményezettek), hogy a Felhívás 3.1.2. g), 

i) pontok szerinti, ingyenesen nyújtott szakmai szolgáltatások meg nem fizetett díja (támogatástartalom 

összegben kifejezve) induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak minősül, amelyre vonatkozó 

rendelkezéseket az általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU bizottsági rendelet13) I-II. 

fejezete és 22. cikke tartalmazza. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem vehető igénybe 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez. Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem ítélhető oda olyan 

vállalkozásnak, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság 

által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján 

fennálló visszafizetési kötelezettségének. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem halmozható 

olyan egyéb állami támogatással, amely részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez 

kapcsolódik, amennyiben a halmozás az érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási 

intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez vezet. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás 

bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással 

halmozható. 

b) De minimis támogatás esetén legkésőbb a programban való részvételt alátámasztó ÁSZF 

megkötéséig digitális formában nyilatkoztatja az Együttműködő Vállalkozást, 

1.) hogy a Társaság, valamint az 1407/2013/EU rendelet szerint definiált, vele egy és ugyanazon 

vállalkozásnak minősülő vállalkozások a 255/2014. (X. 10.) Korm.rendelet 100.§-a szerint csekély 

összegű támogatásban jelen pénzügyi év, valamint az előzőkét pénzügyi év alatt nem vette igénybe 

annak maximális összegét, és az ÁSZF megkötésekor rendelkezésre fog állni a projekt maximális átadott 

támogatásának 1.000.000 Ft-os összege. Ennek a nyilatkozatnak az elfogadásával a vállalkozás arról is 

nyilatkozik, hogy a vállalkozás bármely forrásból, csekély összegű (a továbbiakban: „de minimis”) 

támogatási jogcímen Magyarországon odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma – három év 

vonatkozásában (a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben) – a 

kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozások14 tekintetében nem haladta meg a 200.000, 

a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozások 

esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. 

                                                           
13 A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 
651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási 
programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) 
14 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás 
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2.) a vállalkozás tudomásul veszi a csekély összegű támogatásban nem részesíthető vállalkozások 

tevékenységi körére vonatkozó előírásait.15 

A Projekt kizárólag olyan végső kedvezményezettek részére biztosíthatja a szolgáltatást, amelyek 

nyilatkozatuk alapján megfelelnek a „de minimis” támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén legkésőbb a programban való részvételt alátámasztó 

ÁSZF megkötéséig digitális formában nyilatkoztatja az Együttműködő Vállalkozást, hogy 1.) hogy a 

Társaság, valamint a Tao. törvény 4. § 23. pontja szerint kapcsolt vállalkozásának minősülő jogalanyok 

nem vették igénybe az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén vissza nem térítendő 

támogatásként nyújtható támogatás maximális összegét, és az ÁSZF megkötésekor rendelkezésre fog 

állni a projekt maximális átadott támogatásának 1.000.000 Ft-os összege. 

c) Kiszámítja a továbbadott előnyként nyújtott támogatás támogatástartalmát. A célcsoportba tartozó 

támogatott vállalkozás tudomásul veszi, hogy a támogatástartalom (azaz a szervezetére jutó, a Projekt 

fenti csekély összegű támogatás vagy induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím alá tartozó 

tevékenységével összefüggő szolgáltatás költségéből számított támogatástartalom nagysága) 

kiszámítása az IFKA mint projektgazda által megvalósított Projekt keretében történik, az IFKA feladata 

és kötelezettsége. 

 

A szolgáltatások listája a következő: 

Szolgáltatás neve Szolgálttatás értéke 
1 fő munkatárs/kkv számára forintban 

Szervezeti felmérés 33.500.- – 50.000.- 

Műhelymunkák 30.000.- – 40.000.- 

Tréningek 40.000.- – 50.000.- 

Egyéni konzultációk 33.500.- – 50.000.- 

Szakmai rendezvények 20.000.- – 40.000.- 

Fejlesztési terv készítés 33.500.- – 50.000.- 

Megvalósított fejlesztések értékelése 33.500.- – 50.000.- 

Mintagyár, mintaüzem és mintaműhely 
látogatása 

nem de minimis típusú támogatás 

 

d) Együttműködési megállapodást köt Általános szerződi feltételek (ÁSZF) formájában, amelyben 

rögzíti a továbbadott előny tárgyát képező szolgáltatást, és a nyújtott támogatás várható 

támogatástartalmát. 

e) Igazolást állít ki csekély összegű támogatásról vagy induló vállalkozásnak nyújtott támogatásról a 

mellékletnek megfelelően a megítélt támogatás vonatkozásában 

f) Nyilvántartja az IFKA által továbbadott támogatásokat a támogatás odaítélésének napjától 10 évig  

g) Tájékoztatja a célcsoportba tartozó támogatott vállalkozást iratmegőrzési kötelezettségéről, mely 

szerint a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától 

                                                           
15 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk 
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számított tíz évig köteles megőrizni16 és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén, 5 napon belül 

köteles azokat bemutatni és a támogatással kapcsolatban adatokat szolgáltatni. 

 

7. A támogatást befolyásoló adatok megváltoztatásának eljárási rendje 

Az IFKA feladata, hogy a program ideje alatt felmerülő, a továbbadott támogatást befolyásoló adatokban, 

folyamatokban bekövetkező változásokat átláthatóan, és mindkét fél (IFKA és együttműködő szervezet) 

számára kielégítően kezelje. A GINOP-1.1.3-16 program ezen elvárásoknak való megfelelés érdekében 

olyan webes rendszert üzemeltet, ami a változásokat még nagyszámú változásbejelentés esetén is 

megfelelő minőségben, és időben tudja kezelni.  

Minden változtatási kérelem beadásáról és elvégzéséről az ügyfél és a kijelölt IFKA adminisztrátor17, 

illetve pályázatfelügyelő18 elektronikus push e-mail üzenetet kap, ezen kívül az ügyfél a bejelentkezés 

után a saját felhasználói profiljában megtekintheti a változás státuszát.  

XI. KAPCSOLATTARTÁS 

Központi ügyfélszolgálat 

Modern mintaüzemek I. kiemelt Projekt ügyfélszolgálati elérhetősége:  

E-mail.: info@modem4.hu 

Tel.:  +36 70 374 6677 (H-P: 8:30-16:00) 

XII. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

A Projektben vagy annak bármely rendezvényén való részvétellel a résztvevő egyben kifejezetten és 
visszavonhatatlanul 

 kötelezi magát mindazon károk maradéktalan megtérítésére, amelyeket a saját vagy képviselői 
magatartásával vagy mulasztásával, részvétele során vagy annak elmaradásával bármely 
érintettnek okoz, 

 elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Konzorcium munkatársainak szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásával közvetlenül okozott károk kivételével a Konzorcium tagjai kizárják a 
felelősségüket mindazon károkért, amelyek a Projektben vagy annak bármely rendezvényén való 
részvétellel, vagy a részvétel elmaradásával összefüggésben bármely résztvevőnél bármely 
okból bekövetkezhetnek. 

XIII. SZERZŐI JOGOK 

A Projektben való részvétel során vagy annak bármely rendezvényén átadásra kerülő, vagy bármely 
módon hozzáférhetővé tett dokumentumok, tananyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok a 
Konzorcium tulajdonai. Használatuk publikálása szerzői hozzájárulással történhet, amelyet a Projekt 
Ügyfélszolgálatán keresztül lehet megkérni. 

                                                           
16 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében 
17 IFKA webes rendszerének jogosultsági beállítása 
18 IFKA webes rendszerének jogosultsági beállítása 

mailto:E-mail.:%20info@modem4.hu
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XIV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 

1. Pályázati dokumentáció 

GINOP-1.1.3-16 – Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli 
folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése. Pályázati 
felhívás: 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-113-16-termel-KKV-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-
rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa 

GINOP-1.2.8-20 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
 
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-
kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1# 
 
 

XV. MELLÉKLETEK 

A mellékletek a projektben teljes egészében digitalizáltak lesznek, ahol az együttműködési szerződést, a 

nyilatkozatot és az igazolást digitálisan írják alá. A webes rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az 

együttműködő vállalkozás és az ahhoz kapcsolt felhasználók minden szerződése, nyilatkozata és a 

szolgáltatás igénybevétele a mögöttes adatbázisban egyértelműen visszakövethető legyen.  

  

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-113-16-termel-kkv-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-113-16-termel-kkv-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1
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1. sz. melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATAI 

 

1. Alulírott …. mint a ........... (székhely: …………………………, telephelye:……………. 
adószám: ………………..) képviseletére jogosult személy az alábbiak szerint nyilatkozom. 
 
2. A 202X … napján az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a közöttünk létrejött ÁSZF alapján 
nyilatkozom, hogy a megállapodás tárgyát képező vállalati diagnosztika elvégzésének és az egyéni 
fejlesztési igények meghatározásának folyamatában szervezetünk részéről az alábbi személy(ek) 
vesznek részt: 
 

Név:  

Pozíció:  

 

Név:  

Pozíció:  

 

3. Együttműködő Vállalkozás részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

Név:  

Pozíció:  

E-mail:  

Telefon:  

 

4. Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 2004. évi XXXIV. törvény 

(KKV törvény) szerinti besorolásnak megfelelően Társaságunk 

a) mikrovállalkozásnak 

b) kisvállalkozásnak 

c) középvállalkozásnak minősül.19 

5. A GINOP-1.1.3-16 sz. támogatott projekt pályázati felhívásának 3.2. pontja alapján nyilatkozom, hogy 

Társaságunk az alábbi támogatási kategóriába tartozik20: 

a) Legfeljebb 5 éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett, nyereséget még nem osztott olyan 

kisvállalkozás, amely nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át, azaz induló 

vállalkozásnak minősül, és amennyiben vannak kapcsolt vállalkozásai, azokra mind 

                                                           
19 A megfelelő válasz aláhúzandó 
20 A megfelelő válasz aláhúzandó 
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fennállnak ugyanezek a feltételek (legfeljebb 5 éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett, nem egy 

másik vállalkozás tevékenységét vette át) (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. §)  

b) egyéb vállalkozás. 

 

a) esetben nyilatkozom, hogy a Társaságunk, valamint annak kapcsolt vállalkozásai által induló 

vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén korábban igénybe vett támogatásokra figyelemmel 

igénybe veheti a projekt maximális továbbadott támogatásának 1.000.000,- Ft-os összegét, 

figyelemmel a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 43–46. §-ai szerinti számítási szabályokra (lásd 

a szabályzat 4. pontját). Amennyiben a Társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása még nem 

kapott induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímen támogatást, ez az összeg 

rendelkezésre áll.  

o a) igen 
o b) nem21 

 

b) esetben nyilatkozom, hogy Társaságunk, valamint az 1407/2013/EU rendelet szerint 

definiált, vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő jogi személyek a 255/2014. (X. 10.) 

Korm. rendelet 100.§-a szerint csekély összegű támogatásban jelen pénzügyi év, valamint az 

előző két pénzügyi év alatt nem vette igénybe annak maximális összegét, és az Együttműködési 

megállapodás megkötésekor rendelkezésére fog állni a projekt maximális továbbadott 

támogatásának 1.000.000 Ft –os összege. 

o a) igen 
o b) nem22 

 

6. Kijelentem továbbá, hogy a Közép-Magyarországi Régión kívül van telephelyem, és az Együttműködési 

megállapodás szerinti Szolgáltatásokon keresztül kapott támogatás itt fog hasznosulni. 

o a) igen 
o b) nem23 

  

                                                           
21 A megfelelő válasz aláhúzandó 
22 A megfelelő válasz aláhúzandó 
23 A megfelelő válasz aláhúzandó 
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2. sz. melléklet 

 

IGAZOLÁS INDULÓ VÁLLALKOZÁSNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL 

 

Alulírott <igazolást kiállító neve> a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. mint támogatást nyújtó képviseletében 

eljárva ezúton igazolom, hogy a -------------<vállalkozás neve>--------------- mint kedvezményezett az 

Európai Unió működéséről szóló  szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 

bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői 

és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 

előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre 

nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 

regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a 

támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. 

június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) alapján a következő induló 

vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesül:________________________ 

Projekt megnevezése: GINOP-1.1.3-16. A projekt célja a versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. 

A magyar kkv-k továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlen a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott 

vállalkozások megújulása céljából Támogatást nyújtó döntésének száma (együttműködési megállapodás 

IFKA iktatószáma):_______________Támogatás odaítélésének időpontja (a szolgáltatások 

igénybevételének napjai és bruttó támogatási értéke): 

 

Időpont 
(xxxx.xx.xx) 

GINOP 1.1.3-16 támogatás 
megnevezése  

(esemény megnevezése) 

Bruttó támogatástartalma 
jelenértéken 

   

 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: 

 

Kelt: Budapest, ………… 

…………………………………………….. 

P.h. 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
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3. sz. melléklet 

 

IGAZOLÁS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRÓL 

 

Alulírott <igazolást kiállító neve> a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. mint támogatást nyújtó képviseletében 

eljárva ezúton igazolom, hogy a -------------<vállalkozás neve>--------------- mint kedvezményezett az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24.,1.o.) (a továbbiakban: 

1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban 

részesül:________________________ 

Projekt megnevezése: GINOP-1.1.3-16. A projekt célja a versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. 

A magyar kkv-k továbbfejlődéséhez nélkülözhetetlen a fejlődésre, növekedésre, változásra nyitott 

vállalkozások megújulása céljából Támogatást nyújtó döntésének száma (együttműködési megállapodás 

IFKA iktatószáma):_______________Támogatás odaítélésének időpontja (a szolgáltatások 

igénybevételének napjai és bruttó támogatási értéke): 

 

Időpont 
(xxxx.xx.xx) 

GINOP 1.1.3-16 támogatás 
megnevezése  

(esemény megnevezése) 

Bruttó támogatástartalma 
jelenértéken 

   

 

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:  

A jelen támogatással érintett célra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 200.000 eurónak, közúti 

szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható. Jelen igazolást a 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.  

Kelt: Budapest, ………… 

…………………………………………….. 

P.h. 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 

 


