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Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási program  
GINOP PLUSZ-1.2.2-21* 

 

1. A támogatás célja 

Cél a hazai mikrovállalkozások termelékenységének növelése és technológiai megújulásának 

támogatása. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű 

infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok 

kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul 

az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig 

magasabb termelékenységi szinthez vezet. 

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet? 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikrovállalkozások, amelyek 

 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; 

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 1 fő volt; 

 Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, 

egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető  gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek;  

 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá; 

 amelyek szabad vállalkozási zónában található településen vagy 5.000 főnél 

alacsonyabb lakosságlétszámmal rendelkező településen valósítják meg a 

fejlesztésüket.  

 

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság; 

 114 Részvénytársaság; 

 116 Közkereseti társaság; 

 117 Betéti társaság; 

 228 Egyéni cég; 

 231 Egyéni vállalkozás. 
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3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak? 

 A szabad vállalkozási zónában található településen vagy 5.000 főnél alacsonyabb 

lakosságlétszámmal rendelkező településen valósítják meg a fejlesztésüket.  

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 

nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve 

a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 

 A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell 

összeállítani.  

 A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

 A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható hardverek 

körét meghatározó VTSZ lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ 

szám alá tartozó hardverek kerülhetnek beszerzésre.  

 A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek 

körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett 

TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.  

 Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt 

követelményeket a Felhívás szakmai melléklete tartalmazza, az alábbi funkciókat kell 

tartalmazza: 

o Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület; 

o Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület; 

o Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület; 

o Beszerzési, logisztikai funkcionális terület; 

o Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület; 

o Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület; 

o Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület; 

o Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület; 

o Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület; 

o Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület; 

o Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület; 

o Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással 

támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület; 

o Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató 

rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti 

megoldás bevezetése esetén); 

o Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag 

felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén). 
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 A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon 

tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást 

igénylő a fejlesztést alapozza.  

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba 

lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.  

 A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési 

igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 

2025. február 28. A két időpont közül a korábbi az irányadó. 

 A projekt szakmai tartamára vonatkozó pontozás során 100 pont érhető el, amelyből 

50 a minimálisan elvárt pontszám. 

 A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló 

ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. 

 A beszerzendő eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

 A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 

üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell 

vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint 

szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, 

a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti 

hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, 

gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült 

képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai 

disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum 

(amennyiben a kapcsolat levezethető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata 

és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges 

külön alátámasztó dokumentumot csatolni Egyszerűsített piacfelméréssel 

alátámasztott, listaáras termékek beszerzése viszonteladóktól is történhet, valamint 

nem szükséges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó 

dokumentumot benyújtani. 

 A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a 

Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támogatási 

jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes 

jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 

átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, 

illetve terhelheti meg. 

 Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a 

támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra 

kerülhet. 
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 Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a 

tulajdonostársak hozzájárulásának, a megállapodásnak az osztatlan közös 

tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulásának és bérleti 

szerződésnek, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó 

hozzájárulásának, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

használati megállapodásnak, a jogszabályban előírt engedélyezési eljárás 

támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentumnak, 

valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia, amennyiben az 

releváns a támogatási kérelem vonatkozásában. 

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek: 

 amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 

 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 

jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

 projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 

kétszeresét; 

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában; 

 fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 

és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul; 

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül; 

 amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása 

kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz; 

 amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, 

feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul; 

 amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul; 

 amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; 

 amely azt meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 

értékesítéséhez használja fel; 

 amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált 

mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 

közvetlenül kapcsolódik; 

 amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé; 
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 amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel; 

 azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek 

feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel; 

 akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi; 

 amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 

ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel; 

 amely épület fejlesztését célozza, amennyiben az ingatlan hasznosítása 

során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg; 

 amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-

1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, 

vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését 

benyújtotta. 

 

4. A támogatás formája, mértéke 

Az igényelhető feltételesen támogatás összege minimum 2.000.000,- Ft, maximum 

10.000.000,- Ft lehet. 

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a lehet. 

 

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 

5.000.000,- Ft lehet. 

 

5. A pályázat beadási határideje 

Támogatási kérelmek benyújtására 2022.02.24-től 2023.03.31-ig van lehetőség, illetve a 

forrás kimerüléséig. 

 

6. Mire nyújtható be támogatási igény? 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Új eszközök gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

(minimum a projekt 50%-a). 

o technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 

100.000 Ft értékű eszközök (nettó 100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor 

támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely 

tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó 

szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül 
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kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű 

és gyártású célgép beszerzése nem támogatható; 

o Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő 

berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, amennyiben 

alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási 

helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új 

termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez; 

o a beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges 

szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: 

paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az 

eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket 

számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan 

beruházás (a projekt elszámolható összköltségének minimum 50%-át el kell, hogy 

érje a gépbeszerzéssel együtt). 

 Infokommunikációs technológia fejlesztését és az üzleti felhőszolgáltatások 

igénybevételét. Az eszközök nettó egységárának el kell érnie a 100.000 Ft-ot. (a 

projekt elszámolható összköltségének maximum 50%-át érheti el). 

 A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó költségek.(a projekt 7%-a lehet). 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység 

mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása 

szükséges.  

 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében 

szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata! 
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