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Nemzetgazdasági célok 

„A 2014-től kezdődő időszakban a Kormány egyik fő gazdaságpolitikai célja az 

ország újraiparosítása, melyet az EU-s források felhasználásával is el kíván érni.” 

• 2020-ig az ipari termelés GDP-hez hozzáadott értékét 

30% fölé emelni a jelenlegi 23%-os értékről 

• A húzóágazatnak bizonyuló iparágak fejlődésének 

fenntartása, további támogatása (pl.: járműipar, 

elektronikai ipar, egészségipar) 

• A jelentős potenciállal rendelkező hagyományos 

ágazatok újraindítása (elsősorban 

élelmiszergazdaság) 

• Stratégiailag kiemelt jelentősége van a kis- és 

középvállalkozások beruházásainak, piacra jutásuknak, 

finanszírozási lehetőségeik megteremtésének 



 

 

 

 

 

 

 

EXPORT: a fejlesztés eredményeként 

exportra képes termék vagy beszállítói 

kapacitás jön létre és külpiacra jut 

 

TERMELÉS: feldolgozó ipar és termelő 

infrastukrúra fejlesztését célzó projektek 

 

KUTATÁS: piacvezérelt fejlesztések,  

nemzetközi projektek, kkv-k bevonása az 

egyetemek és kutató intézetek mellett 

 

ENERGIA: épületek és termelési 

infrastruktúra energiahatékonysága, főleg 

megújuló energiával kombinálva 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYVÁLLALATOK: csak logisztika, 

beszállítói integrátorok, klaszterek, IKT és 

K+I; de a kkv-t is be kell vonni  

 

ÉLELMISZERIPAR: vissza nem térítendő 

támogatást külön indokolni kell 

 

SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR: első sorban 

visszatérítendő támogatás, de vannak 

kivételek 

 

NEMZETI PRIORITÁSOK: kiemelt ágazat, 

növekedési zóna, szabadvállalkozási 

zóna, S3 stratégia, magas foglalkoztatás 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SZINTENTARTÓ BERUHÁZÁS: csak termék 

vagy szolgáltatáspaletta bővítése 

támogatható, kivéve energiahatékonyság 

 

TURIZMUS: szálláshely-kapacitás 

fejlesztése nem elszámolható 

 

INFORMATIKA: önálló IKT eszköz-

beszerzés nem támogatható, csak IKT 

rendszer bevezetése keretében 

 

ÉRZÉKENY ÁGAZATOK: szén-, acélipar, 

hajógyártás, szállítmányozás, repülőtér 

mezőgazdaság, atomerőmű, dohányipar 
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Keretszabályok 



MEZŐGAZDASÁGI / ÉLELMISZERIPARI  

lehetőségek a GINOP-ban 

 

 

 

Az annex listán nem szereplő termékkörökre irányuló 

élelmiszeripari projektek bármely más ágazatban 

tevékenykedő vállalkozásokkal azonos feltételek mellett 

támogathatóak 
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Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása  

kombinált hiteltermékkel 
 GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

 

 

 

• A kiírás célja: Biztosítani a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági 

alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra 

állítását, versenyképességének javítását. Komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő 

támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön együttes nyújtása révén biztosítsa az élelmiszeripari 

feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának 

erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek 

csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését. A támogatott beruházásnak 

olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a 

technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. 

 

• Beadható:    2017. február 6. 

• Eljárásrend:    standard 

• Megjelent:    2016. december 07. 

• Pályázók köre:    élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejlesztő   

    középvállalkozások  
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• Rendelkezésre álló keretösszeg:  vnt: 50 Mrd Ft;  vt: 50 Mrd Ft 

 

• Igényelhető támogatás:   vnt: 50-750 millió Ft, vt: 50-2 000 millió Ft 

 

• Támogatás mértéke:   vnt:   max. 37%  , vnt + vt : max.75 %  KAMAT: 1% / év 

 

• Ágazati fókusz:    élelmiszeripari feldolgozó tev. (TEÁOR 10 és 11– kivétel:  

    hal feldolgozás) 

 

• Előleg:    vnt + vt 50%-a (vnt max: 375 millió Ft , vt max 1 Mrd Ft) 

 

• Megvalósításra rend. álló idő:  24 hónap 
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ELŐLEG:  

 MÚLT:  

  …megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de 

legfeljebb 375.000.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít. 

 

 JELEN:  

  …a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott 

projekteknek…a megítélt, vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50%-ának 

megfelelő, de legfeljebb 375.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás összegének megfelelő, 

és legfeljebb 1.000.000.000 Ft kölcsön összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít. 
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Támogatható tevékenységek:  

 

 Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása  - ÖNÁLLÓAN 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek 

beszerzése  

 Gyártási licenc/know-how/szabadalom beszerzése, szabadalom levédése 

 Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, 

hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
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Támogatható tevékenységek 

VÁLTOZÁS:  

 MÚLT:  

  Nem támogatható tevékenységek 8) pont: pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi 

  szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása 

 

 JELEN:  

  Nem támogatható tevékenységek 8) pont: pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi 

  szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása, kivéve az „ÉLIP”  

  Felhívás keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás, illetve kölcsön 

  előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat. 
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Támogatható tevékenységek 

VÁLTOZÁS:  

 MÚLT:  

  Új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakításának költsége… egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti 

eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke… 

 JELEN:  

  Új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakításának költsége…technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 

100.000 Ft értékű eszközök  bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat…üzembe helyezés, 

valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. 
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A kölcsönről (II): 

 A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően 

biztosítékadási kötelezettséget ír elő. Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

- ingatlan jelzálog,  ingó jelzálog, fizetési számla követelésen alapított óvadék, tulajdonos készfizető 

kezessége, egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége, hitelintézet által vállalt garancia. 

 

 A kölcsön törlesztése:  

• A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartási idő 

végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a kölcsönszerződés megkötésétől számított 42 hónap. 

 

• A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, 

amelyben az első folyósítás megtörténik. 

 

• Előtörlesztési költségek nincsenek.  
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A kölcsönről: 

 A fedezettségről: 

Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi: 

  a) új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet 

fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet 

fedezeti értékét csökkenteni szükséges. 

  b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, 

kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan fedezeti értékét csökkenteni 

szükséges. 

DE! A fedezeti elvárás 50%-ra csökkent, így sok olyan cégnek is elérhetővé váltak ezen 

termékek  amelyek megfelelő ingatlan és eszközfedezet hiányában eddig nem tudták beadni a 

kérelmüket. 
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További tudnivalók: 

 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5) bekezdés szerint:  

„A pénzügyi eszközökön keresztül támogatandó beruházások  

a beruházásra vonatkozó határozat napján nem lehetnek  

fizikailag már lezártak vagy teljes mértékben végrehajtottak.” 

Tehát: nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált  

vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag  

már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is)  

 végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.  Mindezek alapján   

a Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő projekt  

nem fejezhető be a támogatói döntés megszületéséig. 
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További tudnivalók: 

 „Tipikus problémák”:  

- a támogatást igénylő vállalkozásnak nincs korábbi élelmiszeripari 

 tevékenysége 

 

- a támogatást igénylő nem minősül középvállalkozásnak 

 

- a kötelező nyilvánosság költségtételhez benyújtáskor  

nem kerültek csatolásra árajánlatok 

 

- a kötelező nyilvánosság költségtételhez nem került igénylésre kölcsön 

 

- új eszköz tevékenységre kerültek besorolásra olyan költségtételek,  

amik infrastrukturális beruházásnak minősülnek 

 

- az árajánlatok nem elég részletesek, nem tartalmaznak a Felhívás  

szerinti minden formai követelményt 
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A Széchenyi 2020 E-ügyfélszolgálat elérhetősége: 

www.szechenyi2020.hu 

www.palyazat.gov.hu 

 

Telefonos ügyfélszolgálat  

06-1-896-0000  

(H–Cs: 8.30 -16.00, P: 8.30 -14.00) 

 
A kölcsön kondícióival kapcsolatban további információkért az 

MFB Pontok ügyfélszolgálatát szíveskedjen felkeresni  

a 06 1 483 8485 telefonszámon, illetve  

az ugyfelszolgalat@mfb.hu elektronikus elérhetőségen,  

valamint látogasson el a http://www.mfbpont.hu/ oldalra.  
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