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Nagyvállalati beruházási támogatások
Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, a  középvállalkozások minimum 100 millió forint elszámolható összköltségű
1. induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásainak a támogatása, 
2. kutatás-fejlesztési tevékenységének a támogatása,
3. az 1. ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak a támogatása,
4. az 1. ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházásainak a támogatása,
5. bővítő vagy pótló beruházásainak támogatása, 
a) amennyiben a fejlesztendő tevékenység a gyógyszergyártás (TEÁOR 21), elektronikus orvosi berendezés gyártása (TEÁOR 26.6) orvosi eszköz gyártása (TEÁOR 32.5) (al)ágazatok valamelyikében valósul meg, vagy ezen termékek raktározásához, kereskedelméhez kapcsolódik, vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő 
ba) igazolja, hogy a koronavírus-járvány következtében pénzügyi vagy gazdasági nehézségei keletkeztek,
bb) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,
bc) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért, és a tőle elvárható gondossággal járt el,
6. a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék előállítására irányuló beruházásainak támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. A támogatás nagyvállalkozások és azon középvállalkozások számára nyújtható, amelyek kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma legkésőbb a támogatott projekt  fizikai befejezését követő második üzleti évben eléri a 150 főt, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a támogatást igénylő technológiai korszerűsítését célozza és a Központi Statisztikai Hivatal 
által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33),  építőipari ág (TEÁOR 41-43)  körébe sorolt ágazat vagy a raktározás, tárolás alágazat (TEÁOR 52.1) valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén 
a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés vagy a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) a támogatást igénylő vállalja az átlagos statisztikai állományi létszám megtartását és a bérköltségként nyilvántartott kifizetéseinek növelését,
1. Egyedi döntés vagy jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján –  támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján – támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel – időarányosan vagy teljesítésará-
nyosan
-
Biztosíték lehet:
a) a kedvez-
ményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt garancia vagy készfizető kezesség,
d) kedvezményezett tulajdonosa 
(így különösen anyavállalat, természetes személy) által vállalt készfizető kezesség.

-
igénybe vehető
-






h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja, 
i) a támogatást igénylő nagyvállalkozás vállalja, hogy a nagyvállalati méretkategóriát legalább a fenntartási időszak végéig megőrzi,
j) a támogatást igénylő középvállalkozás vállalja, hogy kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított éves átlagos statisztikai állományi létszáma a fenntartási időszak alatt nem csökken 150 fő alá.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, 
ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) a d) alpont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
c) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében 
a bérleti vagy a lízingszerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti vagy 
a lízingszerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
d) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen egy vagy több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén 10.11. Húsfeldolgozás, 
-tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalos-ipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6. Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, 25.11. Fémszerkezet gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása, 29.31. Járművillamossági, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.
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Területfejlesztési feladatok
Az előirányzat fedezetet biztosíthat
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a  vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javításához,
ab) üzleti infrastrukturális fejlesztések támogatásához, kiemelten ipari parkok, iparterületek, logisztikai és technológiai parkok fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
ag) piacok fejlesztéséhez,
b) turizmus mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez, 
ba) turisztikai látványosságokhoz, vonzerőkhöz,
bb) szálláshely-kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztéshez, kiemelten önkormányzati tulajdonú belterületi utak, kerékpárutak fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javításához, fejlesztéséhez, kiemelten önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai megújításához,
ea) a gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati ingatlanban működő nevelési, oktatási intézmények – kiemelten óvodák és általános iskolák – infrastrukturális fejlesztéséhez, 
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztéséhez,
f) kormányhatározat alapján, Pest megye területén működő egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények fejlesztéséhez,
g) települések infrastrukturális ellátottságának javításához, fejlesztéséhez,
h) felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, élővizek és környezetük revitalizációjához;
2. az 1. pont szerinti Pest megye területén megvalósuló fejlesztések kapcsán a Pest Megye Önkormányzata által végzett feladatokhoz;
3. a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
a) a területi önkormányzatok,
b) a térségi fejlesztési tanácsok részére  a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;
4. területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
a) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez, 
b) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához;
5. a szlovén Rába-vidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról szóló 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat  [a továbbiakban: 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozat] 
4. pontjában meghatározott célterületen az 1618/2019.
(X. 28.)  Korm. határozat 3. pontjában foglalt célok megvalósításához;
6. a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. pontjában elfogadott Tokaj-Zemplén 
Térség Fejlesztési Programban foglalt célokra, a program megvalósítása területén;
7. egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket.
1. Az F:4 mező 1. pontja tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület.
2. Az F:4 mező 2. pontja tekintetében Pest Megye Önkormányzata.
3. Az F:4 mező 3. és 4.  pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság,  civil szervezet, természetes személy.
4. Az F:4 mező 5. pontja tekintetében helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.
5. Az F:4 mező 6.  pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, közhasznú szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.
6. Az F:4 mező 7. pontja tekintetében helyi önkormányzat, térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, természetes személy.


1. Egyedi döntés vagy jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján – támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján – támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. §-a alapján támogatói okirattal.
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítás
sal – időarányosan vagy teljesítés-
arányosan

-
Biztosíték lehet:
a) a kedvezmé-
nyezett valamennyi 
– jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-
igénybe vehető
-







Visszterhes polgári jogi szerződés alapján.
-


-
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Szentháromság téri ingatlanberuházás

Az előirányzat fedezetet biztosít 
1. a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások kiadásaira,
2. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság működéséhez, feladatellátásához.

gazdasági társaság, költségvetési szerv
1. Egyedi döntés vagy jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül – támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosí-
tással – időarányosan vagy teljesítés-
arányosan
-
Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi – 
jogszabály alapján beszedési megbízással 
megterhelhető – 
fizetési számlájára vonatkozó, 
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.
-
-
-

