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Aktuális felhívások és felhívástervezetek 
GINOP és GINOP_PLUSZ 

valamint néhány hazai lehetőség 
 
 
 
 
GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és 
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 
 
Támogatást igénylők köre Mikrovállalkozások  

1 lezárt év, minimum 1 fő, kettős könyvvitelt 
vezető vállalkozások 

 Szabad vállalkozási zónák településein  
(Szolnok és Jászberény járás 
teleüléseinek kivételével valamennyi 
településen) megvalósított projektjeikhez, 

 Szabad vállalkozási zónába nem eső, de 
5000 fő alatti településeken (Szolnok és 
Jászberény járás 5000 fő alatti 
településein is) 

Támogatható tevékenységek  Eszközbeszerzés, új technológia 
 Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés 
 Információs technológia fejlesztés 
 Képzés listázott szolgáltatóktól – főként 

szakmai oktatások 
 Licenc, know-how 
 Bérköltség támogatás 
 Kötelező nyilvánosság 
 Projektelőkészítés 
 Projektmenedzsment 
 Munkavégzés feltételeinek támogatása 

o Forgóeszközök 
o Rezsi 
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Benyújtás  2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. 
december 9. 10 óra 00 percig  

Támogatás mértéke, százaléka 2-10 millió Ft 70 %  
Előleg 25 % 
Megvalósítás helye, ideje Pest megyén kívül Magyarország, 18 hónap 
Specifikumok Képzésre is változtak az előírások. 

A forrás csak de minimis támogatás lehet. 
Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-

htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-
kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1# 
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GINOP-5.3.17-21 KKV kapacitásbővítő támogatás: 
Támogatást igénylők köre kkv 

1 lezárt teljes év 
1 fő átl. stat. létszám 
beszámolója elérhető 
kettős könyvvitel 
társas vállalkozás vagy egyéni cég (egyéni 
vállalkozó nem) 

Támogatható tevékenységek 3-17 fő új foglalkoztatott bére és járuléka max. 8 
hónapra 
eszközbeszerzés 
immateriális javak 
kötelező tájékoztatás 

Benyújtás 2021.10.21-től felfüggesztve (utolsó benyújtás 
2021.10.20-án lehetséges) 
(legkésőbb 2022.03.31-én lehet szerződést kötni) 

Támogatás mértéke, százaléka 3-17 fő (teljes munkaidős vagy legalább 4 órás új 
foglalkoztatott) bér+járulék  
+ a fentiek 30-40%-ának megfelelő átalány 
 
Maximum 4.000.000 Ft/fő új foglalkoztatott 

Előleg 60 % a bérre 
Megvalósítás helye, ideje kevésbé fejlett régiók  
Vállalni kell Az új foglalkoztatottak minimum 16 havi 

foglalkoztatása (8 hónap támogatás + 8 hónap 
saját erőből finanszírozott foglalkoztatás) 
TO megkötését követő 90 napon belül 
létszámnövelés 

Specifikumok Az átalány alapként 30%, regisztrált álláskereső 
kora, a regisztrálás ideje alapján nőhet 40 %-ra. 
Az alkalmazottak maximum 309.000 Ft bruttó 
keresetéig tart a támogatás. Afelett is lehet, de a 
támogatást igénylő finanszírozza a többletet. 
Továbbadott támogatás, melyről az egyes 
továbbadott támogatások kihelyezésének részletes 
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szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. 
rendeletben (https://www.njt.hu/jogszabaly/2019-
187-20-22 ) leírt 6. célterület rendelkezik.  
Ezekre a létszámokra más támogatás nem lehet 
KarrierM állásportálon (KarrierM )kötelező hirdetni. 
Nincs biztosítéknyújtás 
De minimis vagy átmeneti támogatás 

Elérhetősége http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-
ugyfelek/kkv-kapacitasbovito-tamogatas 
 
E-mailben a ginop@allamkincstar.gov.hu címen 
érdeklődhet. 
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-452-2903 
( hétfő- csütörtök: 8.00 -16:30 
péntek: 8:00-14.00) 
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GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram  
 
Támogatást 
igénylők köre 

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a 
devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, 
telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban 
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 
hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. 
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár 
külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont 
(konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, 
valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és 
nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján. 
A Hitelprogram keretében két módon lehet jogosult egy szervezet. 
Vagy az 1. vagy a 2. pontnak kell megfelelni. 

1. Az alábbiak igazak: 
a. Rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt 

(12 hó) beszámolóval 
b. 2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100 

millió Ft 
c. 2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos állományi 

létszáma nem nagyobb, mint 25 fő 
d. 2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, 

mint a 2019. évi árbevétele 
2. Ha az 1. pontban nem felel meg valaminek, akkor a kölcsönre 

az alábbi gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti 
főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó szervezetek 
jogosultak: 
Gazdálkodási formakód szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
116 Közkereseti társaság 
117 Betéti társaság 
121 Szociális szövetkezet 
123 Iskola szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
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142 Európai szövetkezet (SCE) 
228 Egyéni cég 
231 Egyéni vállalkozó 
521 Sportegyesület 
529 Egyéb egyesület 
 
TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ 
kód) szerinti főtevékenységek listája, mely főtevékenységnek 
már 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban illetve 
Egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyesületek esetén a 
nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonatban. 
TEÁOR 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
TEÁOR 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme  
TEÁOR 4751 Textil-kiskereskedelem  
TEÁOR 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme  
TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4761 Könyv-kiskereskedelem  
TEÁOR 476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-
kiskereskedelem  
TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme  
TEÁOR 4764 Sportszer-kiskereskedelem  
TEÁOR 4765 Játék-kiskereskedelem  
TEÁOR 4771 Ruházat kiskereskedelem  
TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  
TEÁOR 477601 Virág-, koszorú- és dísznövény-
kiskereskedelem  
TEÁOR 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
TEÁOR 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
TEÁOR 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme  
TEÁOR 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
TEÁOR 5510 Szállodai szolgáltatás  
TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-
szolgáltatás  
TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás  
TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
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TEÁOR 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás  
TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés  
TEÁOR 5629 Oktatási intézményben működő vállalkozások 
esetén Egyéb vendéglátás  
TEÁOR 5630 Italszolgáltatás  
TEÁOR 5914 Filmvetítés  
TEÁOR 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
TEÁOR 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk 
kölcsönzése  
TEÁOR 7911 Utazásközvetítés  
TEÁOR 7912 Utazásszervezés  
TEÁOR 7990 Egyéb foglalás  
TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése  
TEÁOR 8551 Sport és szabadidős képzés  
TEÁOR 8553 Járművezetés oktatás  
TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás  
TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő  
TEÁOR 9001 Előadó-művészet  
TEÁOR 9002 Előadó-művészetet kiegészítő  
TEÁOR 9004 Művészeti létesítmények működtetése  
TEÁOR 9102 Múzeumi tevékenység  
TEÁOR 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése  
TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése  
TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenységet  
TEÁOR 9313 Testedzési szolgáltatás  
TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység  
TEÁOR 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki  
TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 
tevékenységet  
TEÁOR 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása  
TEÁOR 9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása  
TEÁOR 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása  
TEÁOR 9525 Óra-, ékszerjavítás  
TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása  
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TEÁOR 9602 Fodrászat, szépségápolás  
TEÁOR 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás  
TEÁOR 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 rendelkezik 2020-as évre vonatkozóan teljes lezárt (12 hó) 
beszámolóval  

 2020-ra vonatkozó árbevétele nem nagyobb, mint 100 millió Ft  
 2020-ra vonatkozó tárgyévi éves átlagos állományi létszáma 

nem nagyobb, mint 25 fő  
 2020. évi árbevétele minimum 30%-kal alacsonyabb, mint a 

2019. évi árbevétele  
 

Támogatható 
tevékenységek 

Éve túl lejáró forgóeszköz típusú kölcsön 
1. Készlet beszerzés költségei 
2. Működési költségek finanszírozásának költségei 

a. Termeléshez 
b. anyagbeszerzéshez 
c. szolgáltatások igénybe vételéhez 
d. munkaerő költségek 

3. Közüzemi díjak (rezsi -  telefon, fax, internet is) 
Benyújtás 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig  

Csak egyszer igényelhető 
Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

1-10 millió Ft, max. a vállalkozás 2019. teljes évi (12 hónapos) lezárt 
üzleti évének árbevétele 

Előleg 100 % 
Ennek 40 %-val 9 hónapon belül kell elszámolni 

Megvalósítás 
helye, ideje 

Magyarország 
Budapesti és Pest megyei megvalósítási helyszínre max. 40%-a a 
teljes összegnek 

Specifikumok 0 % THM 
Harmadik fél (a bankon és kölcsönfelvevőn kívüli) kiadásai lehetnek 
Utolsó kifizetés: 2022.07.30. 
Futamidő: szerződéskötéstől 120 hónap 
Rendelkezésre tartási idő: 3 hónap 
Türelmi idő: 36 hónap 
Elszámolás:18 hónapon belül, legkésőbb 2024.01.31-ig 
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A benyújtáskor a helyszínnek már be kell jegyezve lennie 
Visszafizetés havi egyenlő részletekben 
Biztosítékadási kötelezettség 

Tőkekitettség min. 20%-ig 
GINOP-8.3.5-18 „B” hitelcél támogatottjai is igénybe vehetik. 
Kétszer is igénybe vehető, ebben az esetben a két hitel együttes 
összege nem haladhatja meg a 2019. évi árbevételt. 
Ha most nehéz helyzetben van, de 2019.12.31-én nem volt nehéz 
helyzetben, igényelhet 
Türelmi idő végén be kell mutatni, hogy tárgyvben készletre vagy 
működésre fordította (igazolás: mérleg) 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-911-21-kamatmentes-jraindtsi-
gyorsklcsn# 
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GINOP_PLUSZ-1.1.2-21 Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, 
valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatása 
Támogatást 
igénylők köre 

kkv-k 
 IFKA előminősítés 
 kettős könyvvitel 
 KATA nem lehet 
 min 5 fő 
 Legalább 3 lezárt teljes év 
 Min. 100 M Ft előző évi árbevétel 
 Valamelyik az alábbiak közül: 

o Nagy növekedő 
o Növekedésre képes, ígéretes vállalkozás 
o Export bajnok 
o Beszállító 

Konzorcium nem lehet 
Támogatható 
tevékenységek 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 
beszerzése 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
 Képzési szolgáltatások igénybevétele 
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzése 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása 
 Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység 

és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel 
 Iparjogvédelmi oltalomszerzés 
 Kísérleti-fejlesztés 
 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 

hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsítványok megszerzése 

 Projekt-előkészítés 
 Információs technológia-fejlesztés 

  

marke
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GINOP Plusz-3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének 
és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül c. kiemelt projekt 
alapján HIRDETMÉNY a továbbadott támogatásról 
 
Támogatá
st 
igénylők 
köre 

KKV 
Nagyvállalkozás 
Beszállítói integrátorok 
Együttes kérelem lehetséges 

Támogath
ató 
tevékenys
égek 

Képzések támogatása 
 Szakmai ismeretekre irányuló képzés 

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés 
vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy 
valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység 
magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia 
megszerzésére, fejlesztésére irányul. 

 Soft skill képzés 
Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon 
széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, 
vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, 
szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez 
nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését 
célozza. 

 Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló 
képzés 

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához 
vagy alkalmazásához szükséges kompetencia 
megszerzésére, fejlesztésére irányul. 

 Nyelvi képzés 
Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben 
ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott 
követelmények teljesítésére irányuló képzés. 

Munkabértámogatás a kieső munkaidőre 
Benyújtás 1.Hirdetmény: 

2021.10.01-től a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021.12.15-ig. 
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Támogatá
s mértéke, 
százaléka 

Feltételesen visszatérítendő támogatás. A visszatérítés a tovább-
foglalkoztatástól és a képzett személyek béremelésétől függ. 
 
Intenzitás: 

 Mikro- és kisvállalkozás 70% 
 Középvállalkozás 60% 
 Nagyvállalat 50% 

KKV max: 50 millió Ft 
Nagyvállalat: max: 100 millió Ft 
Max. a cég előző évi személyi juttatásainak 25 %-a 
Személyenként max. minimálbér 1,5 –szerese/hó x intenzitás 
Személyenként max. 300.000 Ft – külön szempontok szerint 

Előleg Képzési költségre 100 % 
Megvalósí
tás helye, 
ideje 

Magyarország 
max. 12 hónap 

Eljárásren
d 

Kiemelt projekt alapján az ITM és a megyei kormányhivatalok 
konzorciuma hirdetményeket jelentet meg.  
Az első meghirdetésre 2021.10.01-jén nyújtható be kérelem. 

Keret 1.Hirdetmény kerete: 15 Mrd Ft 
Specifiku
mok 

A felhívás alapján a hirdetmények hasonló módon rendszeresen fognak 
megjelenni 
KKV min. 3 főt, nagyvállalkozás min. 8 főt képez. 
A bértámogatásra nincs előleg – utólag havonta bérjegyzék és jelenléti ív 
alapján térítik. 
Egy főre eső képzési költség maximum 200.000 Ft/fő, de bizonyos 
feltételek esetén (hátrányos helyzet, szabad vállalkozási zónában 
foglalkoztatott, kiemelt ágazat, IKT képzés) 300.000 Ft/főre emelhető 
 

Elérhetős
ége 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1674 
 
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/6/7/3/doc_url/GINOP_Plusz_321
_Hirdetmeny_2021_08_30.pdf 
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Az összeállítás nyilvános, szabadon továbbadható,  
a 2021. október 19. napján hatályos adatokat tartalmazza. 
Sárgával kiemelve a legutóbb küldöttekhez viszonyított változás. 
Készítette: Tűhegyi Julianna 
 tuhegyi.julianna@szpi.hu 
 20/2490923 

 
 
 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
info@szpi.hu www.szpi.hu 

 

GINOP_PLUSZ-1.3.1-21 „Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén 
működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása  
Támogatást 
igénylők köre 

Kkv-k 
 IFKA tanusítvány 
 1 lezárt teljes év 
 min. 3 fő átlagos statisztikai létszám 
 nettó árbevétel min. 30 millió Ft 
 kettős könyvvitel 
 nem KATA 

Konzorcium nem pályázhat 
Támogatható 
tevékenységek 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 
beszerzése 

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő 
infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési 
folyamatok és az üzemen belüli építmények 
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsítványok megszerzése 

 Kísérleti-fejlesztés 
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzése 
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
 Információs technológia-fejlesztés 

Benyújtás 2021. november 22 9 óra– 2022. december 6.12 óra ,  
szakaszos elbírálás 
Csak IFKA minősítéssel rendelkező projektgazdák pályázhatnak. 

Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

20 000 000 Ft – 1 500 000 000 Ft 
Max. az előző évi árbevétel (a projekt főösszege nem haladhatja 
meg a kétszeresét). 
A projekt max. 50 %-a támogatás 
A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett 
részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. 

marke
Kiemelés
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Előleg A támogatás 100 %-a  
Megvalósítás 
helye, ideje 

30 hónap 
Magyarország területén, kivéve Budapesten és Pest megye 
fejlettebb településein 
A helyszín a kérelem benyújtását megelőzően 60 nappal 
bejegyezve. 
Fenntartási idő: a fizikai befejezéstől számított 3 teljes üzleti év. 

Eljárásrend Egyszerűsített eljárásrend 
 A minden feltételnek megfelelő és legalább 40 pontot elérő 

kérelmek nyerhetnek 
 A beérkezés sorrendje számít (nem csak az eredeti 

beérkezésé, hanem a hiánypótlás utáni beérkezésé) 
130 %-os támogatási összeg esetén a kérelmek lezárhatók 

Keret 30 Mrd. Ft 
Specifikumok  IFKA Minősítés 

o https://znb.ifka.hu/ 
o itt kellett majd igazolni azt is, hogy zöldgazdasági a 

projekt 
 Eredményességmérés az 1. Projekt fenntartási jelentés után 

(fizikai befejezést követő teljes üzleti év lezárásáról szóló 
beszámolót követő két hétben benyújtandó) elfogadását 
követően. 
Ekkor állapítja meg az adatok alapján az Irányító Hatóság, 
hogy részben vagy egészében vissza nem térítendővé 
alakul-e a hitel 
Ha visszatérítendő támogatás marad, az értesítést követő 
180 napon belül kell visszafizetni. 

 A hitelhez hitelbiztosíték nem szükséges. 
Elérhetősége https://www.palyazat.gov.hu/node/73927# 
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GINOP_PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzése   
Támogatást igénylők köre  mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve 

nagyvállalatok 
 Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek. 

Konzorcium is pályázhat 
Akik előminősítésen eredményesen szerepeltek az 
NKFIH-nél. 

Támogatható 
tevékenységek 

• Kísérleti fejlesztés 
• Ipari kutatás 
• Eszközbeszerzés 
• A projekthez feltétlen szükséges ingatlan beruházás 
• Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek 
(hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői 
szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság és 
piacra vitel) 

Benyújtás 2021. november 2. 9 óra- 2021. november 10. 12 
óra 

  

Támogatás mértéke, 
százaléka 

50-1000 millió Ft.  
max. 75 % 

Előleg 50%, maximum 500 millió Ft  
Megvalósítás helye, ideje Országos, kivéve Budapest ; 36 hónap 
Specifikumok Min. 3 fő stat létszám 

Min. 1 lezárt év 
Csak ha kettős könyvvitelt vezetnek 
KATA-s nem pályázhat 
Árajánlat helyett piacfelmérés 
Építéshez fajlagos értékek a maximumok 
 
Előminősítés (KFI szempontú szakpolitikai 
véleménykérés) szükséges a benyújtáshoz (NKFI 
Hivatalhoz): 
Előminősítés: 2021.08.01-2021.08.15 

 https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ 

marke
Kiemelés
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o https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-
hirek/szechenyi-2020-kfi/ginop-plusz-211-
21-szakpolitikai-velemenykeres 

Elérhetősége https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-211-21 
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Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása 
napelemes rendszerekkel kombinálva – RRF-6.2.1 
 
Támogatást 
igénylők köre 

Magánszemélyek  
 
Nem támogatást igénylőként, hanem kivitelező szolgáltatóként 
1 év 
Pontosan meghatározott képzettségi feltételek a napelemes 
rendszer telepítéséhez, a fűtéskorszerűsítéshez, az energetikai 
tanúsítvány készítéséhez.  
A kivitelezőknek kötelezően regisztrálniuk kell. 

Támogatható 
tevékenységek 

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó 
napelemes rendszer létesítése; VAGY 

2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, 
tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati 
melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása. 

(Abban az esetben, ha a víz-levegő fűtési rendszer nem 
megoldható, akkor levegő-levegő (klíma) hőszivattyús rendszer is 
beszerelhető) 

Benyújtás A legelső benyújtás 2021.12.06-tól lesz. 
Régiónként külön időpontok minden esetben a keret kimerüléséig: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye (Észak-Alföldi Régió) 

2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10.18:00 óráig 
2022.09.26. 8:00 órától 2022.10.17.18:00 óráig 
2023.09.25. 8:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig 
2024.09.16. 8:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig 

A szolgáltatók jelentkezését 2021.10.18-tól várják 
Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

Az 1. műszaki tartalom esetén: 2.900.000 Ft 
a 2. műszaki tartalom esetén: 11.300.000 Ft 
100 % 

Előleg Szállítói előleg 40 % 
Utófinanszírozási előleg: 13 % 

Megvalósítás 
helye, ideje 

Magyarország 
Az 1. műszaki tartalom esetén: 14 hónap 
a 2. műszaki tartalom esetén: 18 hónap 
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A fázisbővítés nélküli beruházásokat a Támogató Okirat hatályba 
lépésétől 6 hónapon belül meg kell indítani, a fázisbővítéssel járó 
beruházásokat 12 hónapon belül. 

Eljárásrend egyszerűsített kiválasztási eljárásrend 
Keret 201.624.116.436 Ft 
Specifikumok A 2021.08.31-én természetes személy tulajdonosai közül 2020. évi 

egy főre jutó összevont jövedelme 4.850.000 Ft-nál kevesebb. 
(jövedelemnek minősül a nyugdíj is. 
A projekt megvalósítható (pl. nem pala a tető, a tetőszerkezet 
elbírja a napelemet stb). 
Csak akkor támogatható, ha a napelem-panelek összesített 
névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által 
érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év 
éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott 
értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et. 
 
Támogatható az alapkövetelmények kialakítása is a napelemhez (3 
fázisú mérőhely stb) abban az esetben, ha napelem telepítése is 
lesz.  
 
A kivitelező a regisztrált szolgáltatók közül választható ki (kivéve a 
hőszivattyú, ahol 3 árajánlat szükséges). 
 
Ha a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása nem valósítható 
meg a levegő-víz hőszivattyúval, akkor a levegő-levegő hőszivattyú 
is lehetséges (ebben az esetben 3 árajánlat kell, max 12 kW, 
maximált COP értékekkel). 

Elérhetősége https://napelem.palyazat.gov.hu/ 
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Teljesen uniós forrás, de közvetlen irányításban az Európai Bizottság bonyolítja le 
Mivel nem fut át Magyarország költségvetésén, emiatt mi nem foglalkozhatunk vele a KÖFOP-
3.3.3-15-2016-00001 pályázaton belül: 

Médiatámogatás 
Támogatást 
igénylők köre 

Média 

Támogatható 
tevékenysége
k 

 európai uniós ügyekkel kapcsolatos többnyelvű 
médiatartalmak gyártása és közzététele – digitális platformok 
működtetőinek 

 rádióállomások hálózatának létrehozás – európai uniós 
tartalmak terjesztésére  

 aktuális témákban gondolatébresztő tartalmak - ifjúsági 
hálózatok pályázhatnak 

 a polgárok megbízható információkhoz juttatása 
Specifikumok Ez 4 különböző felhívás. 

E pályázatokban az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete tud 
segítséget nyújtani. 
https://ec.europa.eu/hungary/ 
Vagy itt:  
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-
funding/access-finance/search/hu/financial-
intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1233 
 
Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság - fejlesztesosztonzo@gmail.com 

Elérhetősége https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_402
2 
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Közvetlen uniós programok támogatása 
Támogatást igénylők köre Az adott programra a program felhívása szerint 

támogatási igénylésre jogosult szervezet akár 
konzorciumi formában is. 

Támogatható tevékenységek Önerő támogatása: 
 tervezett pályázathoz 
 már benyújtott, akár már megnyert 

pályázathoz 
Előkészítési költség – teljes projekt max. 10 %-a, 
max. 300 millió Ft. 

 tanulmányok, vizsgálatok, szakértői 
elkészítése 

 közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
kapcsolatos költségek, max. 1%.  

 hálózatépítéssel, partnerkereséssel 
kapcsolatos költségek  

 pályázatírás költségei  
 elkészült pályázat előminősítésének 

költsége;  
 akkreditációs eljárások költsége;  
 szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, 

hatásvizsgálat költsége;  
 felhívás által esetlegesen előírt minőségi 

tanúsítvány előkészítésének költsége.  
Benyújtás 2021.11.05 

(Várhatóan évente lesz megnyitva ez a lehetőség) 
A pályázatokat a kozvetlenEUprogramok@me.gov.hu e-
mail címen és a 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. 
címre beküldve lehet benyújtani. 

Támogatás mértéke, százaléka Az állami támogatási szabályokkal összhangban. 
 
Önerő támogatás: 
Vissza nem térítendő, de ha a kedvezményezett 
nem fejezi be a projektet, nem tud teljes 
mértékben elszámolni az uniós támogatással 
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vagy be sem nyújtja a támogatási kérelmét, 
akkor visszatérítendővé válik. 
 
Előkészítési költség: 
Vissza nem térítendő támogatás 
Ha az uniós pályázatban elszámolható lett (pl. 
előkészítési költség) vagy nem nyújtotta be a 
támogatási kérelmét, akkor visszatérítendő 
támogatás.  
Ha nem nyert, akkor vissza nem térítendő 
támogatás marad. 

Előleg A támogatás 100 %-a 
Specifikumok Biztosíték nyújtása kötelező. 

 
Önerő és előkészítési költségek biztosítása az 
Európai Bizottság által irányított olyan 
programokban való részvételhez, amelyek közös 
európai célok megvalósítására irányulnak: 
pl: közlekedési és energetikai hálózatok; kultúra; 
önkéntességi akciók; természetvédelem; kutatás 
és innováció; digitalizáció; közigazgatási 
együttműködések; egészségügy; nukleális és 
űripar. 
Ezeknél a tevékenységeknél a kiírás az unió 
teljes területére érvényes 
Közvetlen uniós források, amelyekre kérelmet 
lehet benyújtani: 

 a CEF közlekedési projektek kivételével - 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

 a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz 

 az Erasmus+ 
 az Európai Védelmi Alap 
 a Digitális Európa 
 a LIFE 
 az Egységes Piac Program 
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 a Kreatív Európa 
 az adóügyi együttműködést szolgáló 

Fiscalis Program, a vámügyi 
együttműködést szolgáló Customs 
Program, valamint a Csalás Elleni Uniós 
Program (Union Anti-Fraud Programme – 
EUAF) 

 az Európai Szolidaritási Testület 
 az ESZA+ foglalkoztatás és szociális 

innovációk ág 
 az EU4Health 
 az Euratom Kutatás és Képzési Program 

2021-2025 
 a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és 

értékek 
 az Igazságügyi együttműködés 
 az Európai Űrprogram 
 a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER) 

Innovációs Alap 
 

Elérhetősége https://www.palyazat.gov.hu/kzvetlen-unis-
programok-tmogatsa-1 
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Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának 

(Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből 

 
BAR-2021: 
Támogatást 
igénylők köre 

 KKV-k,  
 nagyvállalkozások (max. a keret 80 %-ig 
 3 lezárt egész üzleti év 
 Kettős könyvvitel 
 Nem KATA 
 Szétválással átalakult vállalkozás nem pályázhat 
 2020.02.01-2023.12.31. között, a BREXIT-ből eredő, 

dokumentumokkal alátámasztható múltbeli vagy jövőbeni 
veszteség 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek, kötelező 
1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 

beszerzése;  
2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás.  
3. Szoftverfejlesztés 
4. Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing 

tevékenység 
Önállóan nem támogatható tevékenységek (a teljes elszámolható 
költséghez viszonyított százalékos megkötéssel), kötelező 

1. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 
2. Képzési szolgáltatások igénybevétele; 
3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzése; 
4. Információs technológia-fejlesztés; 
5.  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok 
és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése 
megújuló energia előállításával. 

Benyújtás Benyújtás: 2021. október 11. és 2021. október 29. között 
Szakaszok: 

2. szakasz: 2021. október 24. 24:00 óráig beérkezett pályázatok  
3. szakasz: 2021. október 29. 12:00 óráig beérkezett pályázatok 

marke
Kiemelés
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Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

Vissza nem térítendő támogatást,  
25-70 % támogatási jogcímtől és régiótól függően támogatási 
jogcímtől és régiótól függően.  
Az átmeneti és a regionális beruházási kategóriák 
tevékenységenként kombinálhatók egymással. 
A 2021.12.31-ig meghozott döntésekre átmeneti támogatás adható, 
mely 50-70 % támogatást adhat. 
 
Mértéke: 
3.000.000 Ft-tól a BREXIT nyomán 2020.02.01-2023.12.31 között 
igazolt felmerült és tervezett veszteség mértékéig, legfeljebb 
2.000.000.000 Ft-ig 

Előleg Csak utófinanszírozási előleg, 50 %, max. 500 millió Ft. 
Megvalósítás 
helye, ideje 

Magyarország területe. 
24 hónap 

Specifikumok Előzetes regisztráció (2021.09.30-ig) nem kötelező, de többletpontot 
jelentett: 
https://brexit.questionpro.com/ 
A BREXIT által okozott kár szerinti kiemelt ágazatok: 

- baromfi-feldolgozás, 
- fagyasztott zöldség előállítása 
- keményítő és származékainak (etanol) előállítása, 
- logisztikai ágazat. 

Külön melléklet írja le az elszenvedett kárra vonatkozó 
iránymutatást 
 
Uniós szabály: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1755&from=HU 

Elérhetősége https://www.palyazat.gov.hu/bar-2021-magyar-vllalkozsok-plyzati-
tmogatsa-az-eurpai-bizottsg-brexit-krenyht-forrsnak-brexit-
adjustment-reserve-brexit-alkalmazkodsi-tartalk-bar-keretbl# 
 
Infók:  
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség  
Email: brexit@hepa.hu 
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Néhány hazai lehetőség, amely még segíthet, de ezekkel sem foglalkozunk a a KÖFOP-3.3.3-
15-2016-00001 pályázaton belül: 
 
Korszerű vállalati technológiai mintaprogram – HAZAI!! 
Támogatást 
igénylők köre 

Integrátorként:  
 Közép- és nagyvállalkozások 
 2 lezárt teljes év 
 integrátori referencia 

A fejlesztés címzettje:  
 kkv-k, amelyek az integrátorral állnak kapcsolatban,  
 min. 5 vállalkozás 

o kkv 
o min.1 lezárt év 
o min. 1 fő 
o nettó árbevétel min. 10 millió Ft 

Támogatható 
tevékenység
ek 

A megvalósítandó projektek pilot megoldások kell legyenek: Ipar 4.0, 
digitalizáció témában megvalósuló, jelentős mértékben 
szolgáltatásokat tartalmazó projektek. Az előirányzat terhére, az Ipar 
4.0 Program céljaival összhangban az alábbi tevékenységek 
támogathatók: 

 a)A meglévőnél magasabb minőséget biztosító új technológiai 
megoldások bevezetése, beleértve az automatizált termelési 
rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő 
gyártási technológiák fejlesztését és beszerzését, 
folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia 
alkalmazását, intelligens gyártási megoldások beszerzését. 
Például felhő megoldások, IoT, CRM, ERP, szenzortechnika, 
összekapcsolás, adathasználat, folyamatok digitalizálása. 
A fentiekbe beleértendő a rendszer használatának betanítása 
és az ezzel kapcsolatos szükséges tanácsadás is. 

 b) A bevezetendő szolgáltatásokhoz szükséges licenc, know-
how beszerzések, immateriális javak beszerzése és 
kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik. 

Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

100-600 millió Ft 
100 % 
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Előleg 50 % 
Megvalósítás 
ideje 

8 hónap, melyből a címzetteknél való fejlesztésekre 6 hónap 

Specifikumo
k 

Az integrátorok kapnak támogatást, de az eszközöket a  

Elérhetősége https://ifka.hu/medias/436/korszeruvallalatitechnologiaimintaprogram2
021.pdf 
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A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatás – HAZAI!! 
Csak várható, hogy lesz, felkészülni kell mert a keret évente 5 Mrd Ft szokott lenni. 
Támogatást 
igénylők köre 

önkormányzatok 
önkormányzati társulások 
gazdasági társaságok 

Támogatható 
tevékenysége
k 

SZJA tv 1 mell. 8.6 f) pontban meghatározott minimum 80, 
maximum 200 fős munkásszállás építéséhez.  

Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

80 %önkormányzati szféra esetén 
70 % gazdasági szereplők esetén (kisvállalkozás 70 %, 
középvállalkozás 60 %, 1.200 fő alatti nagyvállakozás 50 % J-N-Sz 
megyében) 

Megvalósítás 
ideje 

Szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül meg kell kezdeni 
Felújítás: 12 hónap, új építés: 24 hónap. 

Specifikumok A jogszabályi háttér: 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 
(https://www.njt.hu/jogszabaly/2017-23-20-22 ) alapján évente 
októberben szokták meghirdetni és novembertől márciusig van a 
benyújtási lehetőség.  
2017-2020 között minden évben 5-5 mrd Ft volt a keret. 
Minimum 4 fő álláskereső foglalkoztatása kötelező a gazdasági 
szereplőknek 

Elérhetősége 2020. évi elérhetőség: 
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/munkasszallaso
k-kialakitasa-program 
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Széchenyi Újraindítási Hitelek – Széchenyi Kártya – GO! 
Támogatá
st igénylők 
köre 

 Széchenyi Mikrohitel GO! 
o kkv, mikrovállalkozás 

 Széchenyi Folyószámlahitel GO! 
o kkv 

 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 
o kkv 

 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o kkv 

 Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 
o kkv 
o turisztikai tevékenységből származik a legtöbb bevétele, 

legalább 30 % 
 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

o kkv 
Támogatá
s mértéke, 
százaléka 

 Széchenyi Mikrohitel GO! 
o 1-50 millió Ft 
o max. 90 % 

 Széchenyi Folyószámlahitel GO! 
o 1-100 millió Ft 

 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 
o 1-250millió Ft 

 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 1 millió – 1 milliárd Ft 
o max. 90 % 

 Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 
o 1-250 millió Ft 

 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 1 millió – 1 milliárd Ft 
o max. 90 % 

Kamat  Széchenyi Mikrohitel GO! 
o nettó ügyleti kamat 0,5 %/év 

 Széchenyi Folyószámlahitel GO! 
o nettó ügyleti kamat 0,1 %/év 

 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 
o nettó ügyleti kamat 0,2 %/év 
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 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o nettó ügyleti kamat 0,5 %/év 

 Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 
o nettó ügyleti kamat 0 %, teljes költségmentességgel 

 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o nettó ügyleti kamat 0,5 %/év 

Futamidő  Széchenyi Mikrohitel GO! 
o 10 év 

 Széchenyi Folyószámlahitel GO! 
o 2 év 

 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 
o 2 vagy 3 év 

 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 10 év 

 Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 
o 1,2 vagy 3 év 

 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 10 év 

Türelmi 
idő 

 Széchenyi Mikrohitel GO! 
o 24 hónap 

 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 
o 9 hónap 

 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 24 hónap 

 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 
o 24 hónap 

Specifiku
mok 

o Széchenyi Mikrohitel GO! 
o Biztosíték: Garantiqa Zrt és magánszemély készfizető 

kezessége 
o új vagy használt ingatlan- és gépvásárlásra, valamint 

hitelkiváltásra is igénybe vehető 
o kezdő vállalkozás is igénybe veheti 
o nem a bankokon, hanem hazai pénzügyi vállalkozásokon 

keresztül. 
Egyelőre mindenki a KAVOSZ-t keresse, mert a pénzügyi 
vállalkozások még jelentkezhetnek. 
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 Széchenyi Folyószámlahitel GO! 
o törlesztése egy összegben a szerződés végén 
o Biztosíték: Garantiqa Zrt és magánszemély készfizető 

kezessége 
 Széchenyi Likviditási Hitel GO! 

o törlesztése a türelmi idő után havi részletekben 
o Biztosíték: Garantiqa Zrt és magánszemély készfizető 

kezessége 
 Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

o törlesztése a türelmi idő után havi részletekben 
o Biztosíték: Garantiqa Zrt és magánszemély készfizető 

kezessége 
 Széchenyi Turisztikai Kártya GO! 

o törlesztése egy összegben a szerződés végén 
o Biztosíték: Garantiqa Zrt és magánszemély készfizető 

kezessége 
 Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

o törlesztése a türelmi idő után havi részletekben 
o Biztosíték: Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 

dologi biztosíték, adott esetben magánszemély készfizető 
kezessége 

Elérhetősé
g 

https://www.kavosz.hu/hirdetmenyek/szechenyi-kartya-ujrainditasi-
program-sajtokozlemeny/ 
 
https://drive.google.com/file/d/1rhwH5CqSx31JvNJ80abwI0IKtrbJkBSU/
view?usp=sharing 
https://kormany.hu/hirek/elindult-a-szechenyi-mikrohitel-go-
hitelkonstrukcio 
 
https://www.kavosz.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szolnok 
Verseghy park 8 Szolnok 5000 
erzsebet.dezserine@iparkamaraszolnok.hu 
+36 56 510 625 
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Auditor Szolnok Kft 
5000 Szolnok Óvoda u. 2. 
56-512-370; 06-30-547-4545  
voszjm@mail.externet.hu  
Czakó Istvánné 

Hitelintéze
tek 

 Budapest Bank Zrt. 
 CIB Bank Zrt. 
 Erste Bank Hungary Zrt. 
 Gránit Bank Zrt. 
 MKB Bank Nyrt. 
 OTP Bank Nyrt. 
 Raiffeisen Bank Zrt. 
 Sberbank Magyarország Zrt. 
 Takarékbank Zrt. 
 Unicredit Bank Zrt. 
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- HAZAI 
Támogatást 
igénylők köre 

Vállalkozások, közelebbről nem ismert 

Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

A kamattámogatás max. évi 9,5 % 

Kamat éves szinten az ügyleti kamat nem lehet nettó 0,5 %-nál több 
kezelési költség max. 0,7 % 

Specifikumok 2021. szeptemberben indul – 2032-ig tervezik 
2022-ben 2,412 Mrd Ft lesz rá a költségvetésben 

Elérhetőség 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat a Széchenyi Mikrohitel 
Konstrukcióról 
https://www.njt.hu/jogszabaly/2021-1483-30-22 

Hitelintézetek  
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Országos Mikrohitel Program (MHP) – HAZAI!!! 
Támogatást 
igénylők köre 

Mikrovállalkozások 

Támogatható 
tevékenységek 

 Beruházási hitel: 
o Gépek, berendezések, eszközök és más 

beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti 
tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy 
fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó 
forgóeszközök beszerzése. 

 Forgóeszköz hitel 
o Forgóeszköz igények finanszírozása.  

 Szabad felhasználású hitel 
o Covid járvány által leginkább sújtott mikrovállalati 

szektor vállalkozói minden megkötés nélkül arra 
használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább 
rászorul vállalkozásuk. 

o  
Állami 
támogatás 
szerint 

De minimis 

Támogatás 
mértéke, 
százaléka 

 Beruházási hitel 
o 15 millió Ft  

 Forgóeszköz hitel 
o 15 millió Ft 

 Szabad felhasználású hitel 
o 15 millió Ft 

100 % 
Előleg 100 % 
Kamat  Beruházási hitel: 

o 3,9 % 
 Forgóeszköz hitel 

o 3,9 % 
 Szabad felhasználású hitel 

o 3,9 % 
o  
o  
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Megvalósítás 
ideje 

 Beruházási hitel: 
o 2 hónapon belül meg kell kezdeni 
o 1 éven belül elszámolni 

 Forgóeszköz hitel 
o 2 hónapon belül meg kell kezdeni 
o 1 éven belül elszámolni 

 Szabad felhasználású hitel 
o Elszámolási kötelezettség nincs 

Futamidő  Beruházási hitel 
o 15 év 

 Forgóeszköz hitel 
o 3 év 

 Szabad felhasználású hitel 
o 15 év 

Türelmi idő  Beruházási hitel: 
o 36 hónap 

 Forgóeszköz hitel 
o 6 hónap, kamatra 0 hónap 

 Szabad felhasználású hitel 
o 6 hónap, kamatra 0 hónap 

Specifikumok Hitelbiztosíték szükséges 
Különböző célokra kérhető több hitel is – akár azonos fajtájú is – 

 Össztartozás nem lehet több, mint 45 millió Ft 
 Kivétel a szabad felhasználású hitel, abból egyszerre csak 

max. 15 millió Ft értékű hitel lehet 
Elérhetősége https://jnszvfa.hu/?page_id=17 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 

 5000 Szolnok József Attila út 83. D. épület 2. emelet 30. 
iroda 

 +36 56 423 134 
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Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása – HAZAI!!! 
Támogatást 
igénylők köre 

Alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozás, amely a COVID-19 
által leginkább érintett (nov. 10-én vagy március 8-9-én jogszabály 
miatt bezárni kényszerült) tevékenységekből szerezte be 
2020.11.11 előtti 6 hónapban a bevételének többségét, 
minimálisan 30 %-át 

Támogatás 
mértéke 

219.000 Ft egyszeri alkalommal 

Specifikumok Vállalni kell, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után még 
minimálisan 2 hónapig működik. 

Elérhetősége https://njt.hu/jogszabaly/2021-310-20-22 
és  
https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 
 

 
 
Nagyvállalati beruházási program 2021 
Támogatást 
igénylők köre 

Nagyvállalkozások 

 
Elérhetősége 

https://www.njt.hu/jogszabaly/2018-9-20-53 
és 
https://kormany.hu/dokumentumtar/nagyvallalati-beruhazasi-
tamogatasi-program 

 
 
Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása – HAZAI!!! 
Támogatást igénylők köre Gazdasági társaságok 

Költségvetési szervek 
A fentiek konzorciumai 

Támogatható tevékenységek új geotermikus kapacitások 
létesítése, vagy meglévők bővítése 
Magyarország területén, 

Támogatás mértéke, százaléka 100 millió Ft – 2 Milliárd Ft 
A beruházás max. 60 %-a 

Előleg 0 % 
Elérhetősége https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalyazat 

 




