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I. Utasítások

Az igazságügyi miniszter 16/2018. (X. 11.) IM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 15. napjától legfeljebb a Ksztv. 38. § 
(5)  bekezdésében meghatározott időpontig dr. Vízkelety Mariannt a  Közigazgatási Felsőbíróság székhelyének 
kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra jogosult.
 (2) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában az Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkári Kabinet segíti.

3. §  Ez az utasítás 2018. október 15-én lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 4/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának 
általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 8. § (4) és (5) bekezdésére figyelemmel a következő 
utasítást adom ki:

1. §  Az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazását az 1. melléklet szerint állapítom 
meg.

2. § (1) Ha az értékelő állami projektértékelői jogviszonya keretében ellátott értékelési feladatainak 1. § szerint megállapított 
díjazása a  tárgyévben eléri az  alapjogviszonya szerinti éves rendszeres illetményének, munkabérének kétszeresét, 
akkor – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az adott naptári évben nem rendelhető el számára további értékelési 
feladat.

 (2) A tárgyévi díjazások összeszámításánál az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése 
alapján az  adott naptári évben az  Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Munkáltató) által 
teljesítésigazolt összegeket kell figyelembe venni.

 (3) Az értékelő alapjogviszonya szerinti éves illetményét, munkabérét az általa benyújtott munkáltatói igazolás adatai 
alapján kell megállapítani úgy, hogy az  igazolás kiállítását megelőző havi megállapított, rendszeres illetmény, 
munkabér tizenkétszeresét kell venni abban az esetben is, ha a ténylegesen kifizetett illetménye, munkabére ettől 
eltért, ideértve különösen a keresőképtelenség vagy egyéb ok miatti (tartós) távollét esetét.

 (4) Ha az  értékelő alapjogviszonya szerinti illetménye, munkabére a  (3)  bekezdés szerinti megállapítását követően 
a  tárgyévben megváltozik, azt az  éves illetmény, munkabér megállapításánál – a  3.  §-ban foglaltak kivételével – 
figyelmen kívül kell hagyni.
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 (5) Az eseti feladatok elrendelésére kijelölt szervezeti egység köteles jelezni, ha az érintett értékelő díjazása a következő 
eseti feladat teljesítésével meghaladná az  (1)  bekezdés szerinti mértéket. Ebben az  esetben a  miniszter a  feladat 
ellátásával olyan másik – az adott szakértelemmel rendelkező – értékelőt bíz meg, akinek a díjazása összességében 
nem éri el az  (1)  bekezdésben meghatározott mértéket. Az  érintett értékelő számára – ha arra lehetőség van – 
alacsonyabb díjazású feladat ellátása akkor rendelhető el, ha annak teljesítésével az  értékelő éves díjazása nem 
haladja meg az (1) bekezdésben foglalt mértéket.

 (6) Az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján 
– különösen indokolt esetben – az  (5)  bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni. Ebben az  esetben 
az  (1)  bekezdés szerinti mérték túlléphető, ha az  adott tématerületen nincs olyan, megfelelő szakértelemmel 
rendelkező értékelő, aki az adott támogatási kérelem értékelését vállalja.

3. § (1) A Munkáltató az állami projektértékelői jogviszony létesítését követő naptári évtől kezdődően az értékelőt – évente 
egy alkalommal – az alapjogviszonya szerinti illetmény, munkabér igazolására hívhatja fel.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti igazolást követően a  Munkáltató a  2.  § (3)  bekezdése szerinti számítást újra elvégzi, 
és a tárgyévre vonatkozóan megállapítja az értékelő alapjogviszonya szerinti éves illetményét, munkabérét.

4. §  Az  európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár, illetve akadályoztatása esetén 
a  Projektértékelői Koordinációs Főosztály vezetője a  miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja mindazon 
jogköröket, és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Ápjt. 8. § (5) bekezdése a miniszternek címez.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 4/2018. (X. 11.) ITM utasításhoz

Az értékelési feladatok díjazása

A B C

1. Kiválasztási eljárásrend típusa

Igényelt  

támogatási összeg 

(millió Ft)

Díjazás mértéke 

értékelésenként 

(bruttó Ft)

2. Standard vagy a 2014–2020 programozási időszakban  
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) és (3) bekezdése 

szerinti kiválasztási eljárásrend

x<50 30 000

3. 50≤x<300 50 000

4. 300≤x<1500 75 000

5. 1500≤x 100 000

6.
Egyszerűsített

x<1500 30 000

7. 1500≤x 50 000

8. Kiemelt (projektfejlesztéssel érintett)
értékhatártól 
függetlenül

30 000

9.

Kiemelt

x<300 50 000

10. 300≤x<1500 100 000

11. 1500≤x 150 000

12.
Kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységre irányuló 

támogatási kérelem esetén kiválasztási eljárásrend típusától 
függetlenül

értékhatártól 
függetlenül

50 000
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
dr. Baranyai Gábort a természeti erőforrások fenntartható használatáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – fenntarthatóságért felelős államtitkár útján – a miniszter irányítja.

4. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. r. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 6/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
Fülöp Józsefet a kreatív iparért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben látja el.

3. §  A  miniszteri biztos tevékenységéért a  Ksztv. 38.  § (9)  bekezdés a)  pontja szerint bruttó 400  000 Ft/hó összegű 
díjazásra  jogosult. A  miniszteri biztos az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 
3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra nem jogosult.
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4. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 7/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
László Andrást a fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár útján – a miniszter irányítja.

4. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. r. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 8/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
dr. Lengyel Györgyit egészséggazdaságért, Szegeden a központi költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósuló 
beruházások tudománypolitikai koordinációjáért, valamint a  szegedi Science Park mint az egyetemre alapuló 
tudásszolgáltató központ fejlesztésének koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – a gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár útján – a miniszter 
irányítja.

4. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 
3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. r. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
a  Budapesti Corvinus Egyetem kancellárját, dr. Pavlik Líviát az  egyetem versenyképességének és működési 
hatékonyságának növelését támogató új intézményi modell kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői 
döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az  abban közreműködő szervezeti egységek 
munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.
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 (2) A miniszteri biztos javaslatot tesz az egyetem akadémiai vezetése által meghatározott, a Fokozatváltás a felsőoktatásban 
ágazati stratégiához illeszkedő, az egyetem nemzetközi versenyképességét, a tudásalapú társadalom és az innovatív 
gazdasági környezet fejlődését szolgáló intézményi stratégia megvalósítását biztosítani képes – az  intézmény 
jogállására, a  fenntartó feladataira is kiterjedő – lehetséges új működési modell jogi-szervezeti-gazdálkodási 
formájára, figyelemmel az  új működési modell erőforrásigényére, továbbá kidolgozza az  annak alátámasztását 
szolgáló stratégiai üzleti tervet.

 (3) A miniszteri biztos (2) bekezdés szerinti feladatához kapcsolódóan ütemtervet dolgoz ki az új működési modellre való 
átállás időigényére, kockázataira is kiterjedően.

 (4) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben látja el.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységéért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint bruttó 400 000 Ft/hó összegű díjazásra 
jogosult. A miniszteri biztos az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 
6. pontjában meghatározott juttatásokra nem jogosult.

4. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 10/2018. (X. 11.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
38. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2018. október 1. napjától 2019. március 31. napjáig 
Vígh Lászlót a Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának és az M76-os okosút 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásának koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében:
a) a  Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának és az  M76-os okosút 

megvalósításával kapcsolatosan koordinálja a  szükséges intézkedéseket, és kapcsolatot tart a  járműipari 
tesztpályát üzemeltető gazdasági társasággal,

b) részt vesz az  autonóm gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével kapcsolatos 
feladatokban,

c) felel a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért 
és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott 
feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes állami vezetőkkel szoros együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – a gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkár útján – a miniszter 
irányítja.
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4. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja szerint bruttó 400 000 Ft/hó összegű díjazásra 
és – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. r. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 23/2018. (X. 11.) KKM utasítása  
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján 
nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről

A külgazdasági és külügyminiszter a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
4.  §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjának 
megfelelően a következő normatív utasítást adja ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás célja

1. §  Az utasítás célja, hogy a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti egyedi beruházási támogatás nyújtása során az eljárásban részt vevő szervek 
feladatai a jelen utasításban meghatározottak szerint kerüljenek megvalósításra.

2. Az utasítás hatálya

2. §  Az utasítás hatálya a központi költségvetésben a beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) kezelése 
és  felhasználása során felmerülő feladatok végrehajtására terjed ki, ideértve az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.  § (3)  bekezdésében a  fejezeti 
kezelésű előirányzat lebonyolító szerve részére előírt szabályozási kérdéseket is.

3. Értelmező rendelkezések

3. §  Ezen utasítás alkalmazásában:
a) ajánlati felhatalmazás: a  támogató által kiadott okirat, amelyben felhatalmazza a  Korm. rendelet alapján 

lebonyolító szervként eljáró Nemzeti Befektetési Ügynökség (a továbbiakban: HIPA vagy lebonyolító szerv) 
elnökét arra, hogy a beruházó számára a vonatkozó mandátumdöntésben meghatározott mértékű feltételes 
támogatási ajánlat ügyében a beruházó képviselőjével tárgyaljon, és ajánlatot tegyen;

b) kérelem: a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem, valamint a támogatási ajánlattal, 
illetve a  BC terhére kötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban benyújtott kérelem, így különösen 
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a támogatási szerződés módosítására és a támogatás felhasználásával beszerzett tárgyi eszköz elidegenítésének 
vagy cseréjének jóváhagyására irányuló kérelem;

c) kormány-előterjesztés: a  Kormány támogatás jóváhagyására vonatkozó határozatának meghozatala iránt 
a támogató által a Kormány képviselői számára előterjesztett javaslat és mellékletei;

d) pénzügyi ellenjegyző: a HIPA gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a lebonyolító szerv állományába 
tartozó személy;

e) jogi ellenjegyző: a HIPA szervezetén belül működő, a BC-ből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat 
ellátó önálló szervezeti egységnél (a továbbiakban: Támogatási Főosztály) a jogi ellenjegyzésre vonatkozóan 
írásbeli meghatalmazással rendelkező személyek;

f ) szakmai ellenjegyző: a  Támogatási Főosztály vezetője vagy erre írásbeli meghatalmazással rendelkező más 
személy;

g) mandátumdöntés: a támogatónak a mandátumülésen a mandátum-előterjesztés tárgyában hozott döntése;
h) mandátum-előterjesztés: a támogatónak címzett és a mandátumülésen a támogató szervezetén belül működő 

Beruházásösztönzési Főosztály (a továbbiakban: Beruházásösztönzési Főosztály) közvetítésével előterjesztett, 
a  kérelem jóváhagyására vagy elutasítására, a  kérelem szükség szerinti kiegészítésére vagy a  kérelem 
tudomásulvételére vonatkozó HIPA javaslat és mellékletei;

i) mandátumülés: a támogató vagy erre felhatalmazott képviselője, a Beruházásösztönzési Főosztály képviselője, 
a támogató szervezetén belül működő Jogi Főosztály képviselője, a Költségvetési Főosztály képviselője, a HIPA 
képviselője, valamint szükség esetén egyéb meghívottak részvételével, a  kérelem megvitatása és 
a mandátumdöntés meghozatala érdekében megtartott ülés;

j) minisztérium: a Külgazdasági és Külügyminisztérium;
k) támogatási mandátum: a támogatás mandátumdöntésben meghatározott lehetséges legmagasabb összege;
l) támogató: a  BC-t tartalmazó központi költségvetési fejezetet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) 

vagy erre felhatalmazott képviselője;
m) K+F minősítés: ezen utasítás alkalmazásában a  Korm. rendelet 3.  § 39.  pontjában meghatározott kutatás-

fejlesztési projektre vonatkozó, a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által hatósági tevékenység keretében 
kiadott projektminősítési vagy projektcsoport-minősítési határozat vagy megkeresés alapján szakértői 
tevékenység keretében adott szakértői vélemény.

4. §  Az utasításban szereplő azon fogalmak, amelyeket a Korm. rendelet meghatároz, a Korm. rendeletben meghatározott 
értelemmel bírnak, kivéve, ha azokat ezen utasítás eltérő értelemmel határozza meg.

4. Titoktartási kötelezettség

5. §  A  támogatási eljárás teljes tartama alatt minden, az  eljárásban rendszerint vagy esetlegesen részt vevő fél, illetve 
annak kormánytisztviselője, köztisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti 
titkot vagy egyéb, a  támogatást érintő információt – a  jogszabályoknak megfelelően – megőrizni, valamint úgy 
kezelni, hogy sem a  beruházó, sem a  támogatási eljárásban szereplő kormányzati szervek érdekei ne sérüljenek, 
valamint ne legyenek veszélyeztetve.

6. §  Az  5.  §-ban foglalt titoktartási kötelezettség alapján bármely, a  támogatást érintő információ a  beruházó vezető 
tisztségviselőin vagy előzetesen bejelentett munkavállalóin kívül kizárólag olyan személynek, illetve harmadik félnek 
adható át, aki a beruházótól származó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással 
rendelkezik, és a meghatalmazás eredeti példányát előzetesen benyújtotta a HIPA részére.

5. Kézbesítés

7. § (1) Az utasítás tekintetében a kézbesítés módjai:
a) postai kézbesítés (postai úton),
b) személyes kézbesítés (személyes átvétellel),
c) elektronikus úton, elektronikus levél (e-mail) formájában.
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 (2) Amennyiben az utasítás postai kézbesítésről rendelkezik, az iratot postai szolgáltató útján kell kézbesíteni, a kézbesítés 
pedig a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok szerint történik.

 (3) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy 
a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

 (4) Ha a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta 
által visszaküldött küldemény visszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.

 (5) Személyes kézbesítés (ideértve a futárpostai kézbesítést is) esetén a címzett a neki szóló iratot – személyazonosságának 
és az átvételre vonatkozó jogosultságának igazolása mellett – személyesen átveszi. Az átvételről – azzal egyidejűleg – 
elismervényt kell készíteni, amelyet az átadó és az átvevő aláírnak. Az átvételi elismervényben az átvétel tényének 
feltüntetése mellett fel kell tüntetni az átadó és az átvevő nevét, szervezetének megnevezését, valamint az átvett 
iratok beazonosítását szolgáló rövid megjelölését.

 (6) Amennyiben ezen utasítás nem rendelkezik a kézbesítés módjáról, úgy a kézbesítés elektronikus úton, elektronikus 
levél (e-mail) formájában teljesíthető.

 (7) Mindazon okiratok vagy ezek végleges tervezetei esetében, amelyeket a  HIPA nem lát el jogi és pénzügyi 
ellenjegyzéssel, és erről ezen utasítás külön nem rendelkezik, azonban amelyeket a támogató általi aláírás céljából 
kézbesít, a  szakmai ellenjegyző köteles a  Beruházásösztönzési Főosztály részére elektronikus úton megküldeni 
a tervezet megfelelőségéről szóló tájékoztatását.

6. Határidők

8. § (1) Az utasításban meghatározott határidőket munkanapok szerint kell számítani.
 (2) A  határidőbe a  kezdőnap nem számít bele. A  kezdőnap az  a  nap, amelyre a  határidő megkezdésére okot adó 

cselekmény vagy egyéb körülmény esik.
 (3) A határidő az utolsó napon a hivatali idő végével jár le.
 (4) A HIPA által a beruházó számára megküldött hiánypótlásra való felszólítás megszakítja a határidőt, mely a hiánypótlás 

teljesítésekor vagy ennek hiányában a  hiánypótlásra a  HIPA által a  felszólításban meghatározott határidő 
eredménytelen elteltekor újraindul.

 (5) Amennyiben a HIPA a támogatási eljárás során valamely szakkérdésben egy, a beruházón kívüli személyt keres meg, 
a megkeresés kibocsátása megszakítja a határidőt, mely a megkeresés teljesítésekor újraindul.

7. Mulasztás

9. § (1) Ha a  támogatási folyamat bármely szereplője elmulasztja a  számára hozzájárulás megadására vagy vélemény 
megküldésére ezen utasításban előírt határidőt, úgy kell tekinteni, hogy az érintett a hozzájárulást megadta, vagy 
észrevételt nem tett.

 (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó mandátumdöntés meghozatalára vonatkozó határidő esetében.

8. Általános tájékoztatási kötelezettség

10. § (1) A HIPA megkeresés esetén, akár a kérelem benyújtása előtt, akár azt követően tájékoztatást nyújt a Korm. rendelet 
alapján nyújtható támogatásról (a továbbiakban: támogatás) és szükség esetén egyéb támogatási programokról 
a beruházó részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során, amennyiben a Korm. rendelet alapján nyújtható támogatásra vonatkozó 
tájékoztatás teljesítéséhez olyan szakkérdés eldöntése szükséges, melyhez a HIPA nem rendelkezik kellő ismeretekkel, 
a HIPA megkeresi a Beruházásösztönzési Főosztályt, amely legkésőbb 10 munkanapon belül válaszol a megkeresésre. 
Ebben az esetben a HIPA a tájékoztatást a Beruházásösztönzési Főosztály válasza birtokában teljesíti.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során, amennyiben a Korm. rendelet alapján nyújtható támogatáson kívüli egyéb 
támogatásra vonatkozó tájékoztatás teljesítéséhez olyan, az adott támogatáshoz kapcsolódó szakkérdés eldöntése 
szükséges, amelyhez a  HIPA nem rendelkezik kellő ismeretekkel, a  HIPA megkeresi az  adott támogatást nyújtó 
szervezetet. Ebben az esetben a HIPA a tájékoztatást vagy az adott támogatást nyújtó szervezet válasza birtokában 
maga vagy az e szervezet ilyen irányú javaslata alapján a beruházó e szervezethez való irányításával teljesíti.
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 (4) Amennyiben a beruházó beruházási szándékáról a minisztérium a HIPA beruházó általi megkeresése előtt értesül, úgy 
erről a minisztérium adott szervezeti egysége tájékoztatja a HIPA-t.

 (5) A  HIPA az  (1)–(4)  bekezdésekben foglaltakon túl a  beruházó igénye esetén személyes tárgyalást szervez, indokolt 
esetben kezdeményezi a személyes tárgyalás megtartását, valamint – a beruházó kérésére – az előzetesen tudomására 
hozott beruházási paraméterek alapján a beruházó részére a tervezett beruházásra vonatkozó támogatási csomagot 
állít össze a lehetséges támogatási forrásokról és feltételeikről.

9. Mandátumülések rendje

11. § (1) A  mandátumülést a  HIPA vagy a  támogató kezdeményezésére a  Beruházásösztönzési Főosztály hívja össze 
a résztvevők elektronikus úton történő meghívásával és a napirendi pontok egyidejű megküldésével. A mandátumülés 
összehívása legalább 3 munkanappal meg kell, hogy előzze a  mandátumülés napját, kivéve, ha a  mandátumülés 
megtartása ezen időtartamon belül különösen indokolt.

 (2) A  Beruházásösztönzési Főosztály a  mandátum-előterjesztés tervezetének kézhezvételét követően a  tervezetet 
megküldi a  mandátumülés meghívotti körének véleményezésre. A  véleményezők a  kézhezvételt követően 
2 munkanapon belül megküldik szövegszerű észrevételeiket a Beruházásösztönzési Főosztálynak. A véleményeket 
a  Beruházásösztönzési Főosztály összesítve és szövegszerűen megküldi a  HIPA-nak azok kézhezvételét követő 
1 munkanapon belül, de legkésőbb a mandátumülést megelőző munkanapon, kivéve, ha a mandátumülés megtartása 
ezen időtartamon belül különösen indokolt.

 (3) A  HIPA a  (2)  bekezdés szerinti vélemények alapján, azok kézhezvételét követően átdolgozza és ismét megküldi 
a  Beruházásösztönzési Főosztálynak a  mandátum-előterjesztést. A  mandátum-előterjesztés tartalmát illetően 
a  HIPA  és a  minisztérium érintett szervezeti egységei – véleményeltérés esetén – törekednek kompromisszumos 
javaslat kidolgozására, ennek hiányában a mandátum-előterjesztés a támogató számára döntési alternatívát mutat 
be, amelyhez a javaslattevő köteles részletes – indokolt esetben a vonatkozó jogszabályi előírások konkrét megjelölését 
is tartalmazó – indokolást fűzni.

 (4) Különösen indokolt esetben rendkívüli mandátumülés összehívásának van helye, amelyre a  jelen §-ban foglaltak 
az irányadók azzal, hogy az (1)–(2) bekezdésben meghatározott határidők nem alkalmazandóak, és a HIPA, valamint 
a Beruházásösztönzési Főosztály kötelesek az ott megjelölt kötelezettségeiknek haladéktalanul és soron kívül eleget 
tenni. A rendkívüli mandátumülés összehívásának indokairól a HIPA legkésőbb a mandátumülés alkalmával köteles 
tájékoztatást adni.

 (5) A mandátumülésen a támogató képviselője döntéshozatali joggal, míg az ülés többi résztvevője tanácskozási joggal 
vesz részt.

 (6) A  mandátumdöntést a  támogató képviselője lehetőség szerint a  mandátumülésen rávezeti a  mandátum-
előterjesztésre, azt aláírja és hivatalos bélyegzőjével ellátja. Amennyiben a mandátumdöntés aláírására nem kerül sor 
a mandátumülés alkalmával, úgy a támogató képviselője azt az ülés napját követően haladéktalanul pótolja.

 (7) Az  aláírt mandátumdöntést tartalmazó mandátum-előterjesztés egy eredeti példányát a  Beruházásösztönzési 
Főosztály – lehetőség szerint – személyes kézbesítés útján átadja a HIPA képviselője részére, illetve elektronikus úton 
is megküldi a HIPA-nak az aláírást követően haladéktalanul.

 (8) A  mandátumdöntésről a  HIPA az  eredeti példány kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül postai 
kézbesítés útján értesíti a beruházót, ezzel egyidejűleg elektronikus úton a levél másolatának megküldésével értesíti 
a Beruházásösztönzési Főosztályt az értesítés beruházó részére történő megküldésének tényéről.

II. FEJEZET
ELJÁRÁS A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉIG

10. A Korm. rendelet szerinti kérelem benyújtása

12. § (1) A HIPA megküldi a beruházó számára a Korm. rendelet szerinti támogatástípushoz kapcsolódó kérelemmintát, és erre 
irányuló igény esetén segítséget nyújt annak kitöltéséhez.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti minta alapján kitöltött kérelmet írásban kell benyújtani a HIPA-hoz. A kérelem azon a napon 
minősül benyújtottnak, amikor azt a HIPA érkeztette.
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11. A Korm. rendelet szerinti kérelem előzetes vizsgálata, befogadása és a visszaigazolás

13. § (1) A HIPA a beérkezett kérelmet 5 munkanapon belül ellenőrzi, és amennyiben az nem a meghatározott tartalommal, 
illetve hiányosan került benyújtásra, úgy a  beruházót megfelelő, de legfeljebb 10 munkanapos határidő kitűzése 
mellett és legfeljebb összesen két alkalommal hivatalos levélben felszólítja az esetleges hiányok pótlására.

 (2) Amennyiben a  kérelem a  második hiánypótlásra való felszólítást követően is érdemi elbírálásra alkalmatlan, úgy 
a beruházó, valamint a beruházónak 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 (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I.  melléklet 3.  cikk 
(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) az eredeti kérelem első alkalommal 
történő benyújtásának időpontjától számított egy évig nem jogosultak az  adott beruházás vonatkozásában 
támogatási kérelem benyújtására, amely körülményre a HIPA előzetesen felhívja a beruházó figyelmét.

 (3) A  HIPA az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzés során a  benyújtott kérelem alapján megvizsgálja a  beruházó elvi 
jogosultságát a támogatás igénybevételére.

 (4) Ha az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a további részletes vizsgálat tárgyát képező 
beruházás megfelel a Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, a kérelem befogadható, a HIPA 
a kérelem benyújtását követő legkésőbb 3 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a kérelmet és a szakmai 
álláspontja alapján előkészített visszaigazoló levél tervezetét a  Beruházásösztönzési Főosztálynak. A  visszaigazoló 
levél tartalmazza legalább
a) a beruházó nevét, címét,
b) a beruházó kapcsolattartójának nevét és tisztségét,
c) a beruházás rövid leírását és adatait, valamint
d) arra vonatkozó utalást, hogy a  további részletes vizsgálat tárgyát képező beruházás megfelel a  Korm. 

rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.
 (5) A támogató a visszaigazoló levél tervezetének kézhezvételét követő legkésőbb 2 munkanapon belül postai kézbesítés 

útján megküldi az általa jóváhagyott és aláírt visszaigazoló levelet a beruházónak, vagy a beruházó erre vonatkozó 
kérése esetén a személyes kézbesítés lebonyolítása érdekében átadja a HIPA részére.

 (6) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a további részletes vizsgálat tárgyát 
képező beruházás nem felel meg a Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, úgy a HIPA a kérelem 
benyújtását követő, vagy az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő legkésőbb 3 munkanapon belül 
megküldi a  Korm. rendelet szerinti kérelmet elutasító levél tervezetét a  Beruházásösztönzési Főosztálynak. 
A Beruházásösztönzési Főosztály a HIPA tájékoztatását követő legkésőbb 2 munkanapon belül tájékoztatja a beruházót 
arról, hogy a beruházás nem felel meg a Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek, így a támogatási 
eljárást befejezettnek tekinti.

 (7) A Beruházásösztönzési Főosztály a visszaigazoló vagy az elutasító levél elektronikus másolatát a beruházó részére 
való megküldéssel egyidejűleg, a  beruházó általi átvételt igazoló egyéb dokumentumok másolatát pedig 
haladéktalanul továbbítja a HIPA részére.

 (8) Amennyiben az  (1)  bekezdésben foglalt ellenőrzéshez különleges szakismeret szükséges, a  HIPA a  hatáskörrel 
rendelkező hatóságok vagy független szakértő szakvéleményének beszerzését követően tesz javaslatot a támogató 
részére mandátum-előterjesztés formájában. A  jogosultsági feltételek fennállásának megítéléséről mandátumülés 
keretében a  támogató dönt, amelyre a  11.  §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a  Beruházásösztönzési 
Főosztály, amennyiben szükségesnek látja, kezdeményezheti a szakvélemény készítőjének mandátumülésen történő 
személyes meghallgatását is.

12. A Korm. rendelet szerinti kérelem részletes vizsgálata és elbírálása, támogatási ajánlat

14. § (1) A HIPA részletesen megvizsgálja és értékeli a Korm. rendelet szerinti kérelmet a következők szerint:
a) a kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatási kérelmek kivételével államháztartási hatásvizsgálatot készít 

a beruházás szerződéses kötelezettségvállalási időszaka közvetlen költségvetési hatásainak számszerűsítése 
céljából;

b) támogatási változatokat vázol fel és javaslatot tesz a támogatási ajánlat meghatározására;
c) a  kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatási kérelmek kivételével megvizsgálja a  beruházó vagy 

a beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó által a beruházás megkezdését megelőző 

https://uj.jogtar.hu/
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három év (háromszor 365 nap) alatt azonos megyében a  megkezdett projekteket és ezek támogatását 
az általános csoportmentességi rendelet 14. cikk (13) bekezdésében meghatározott egybeszámítási szabály 
szempontjából;

d) megvizsgálja a támogatás hatályos jogszabályokban meghatározott egyéb feltételeinek fennállását, valamint 
a kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatási kérelmek kivételével – indokolt esetben – a beruházó üzleti 
tervének megalapozottságát is.

 (2) A  HIPA az  (1)  bekezdés szerinti részletes vizsgálatot követően előkészíti a  részletes vizsgálat figyelembevételével 
a  támogatási ajánlat és a  támogatási mandátum meghatározására vonatkozó mandátum-előterjesztést, és azt 
elektronikus levélben megküldi a  Beruházásösztönzési Főosztály részére, egyidejűleg javasolja mandátumülés 
összehívását.

 (3) A mandátum-előterjesztés bemutatja különösen:
a) a beruházót és a beruházást;
b) a maximálisan nyújtható támogatás mértékét;
c) a támogatási mandátumra vonatkozó javaslatot;
d) a kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatási kérelmek kivételével a támogatási mandátumnak megfelelő 

támogatási összeg esetén a  támogatás és a  beruházás eredményeként keletkező bevételek államháztartási 
hatásait, a támogatás költségvetési megtérülését;

e) a támogatási mandátum meghatározásának szakmai indokait;
f ) a rendelkezésre álló egyéb támogatások lehetőségét;
g) a BC-t érintő kötelezettségvállalás állomány ismertetését és kifizetési előrejelzését, ütemezését;
h) a  rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei teljesülésének megállapítása alapjául nyilvánosságra hozott 

adatokat tartalmazó kimutatást;
i) a  kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatási kérelmek kivételével az  (1)  bekezdés c)  alpontja szerinti 

beruházások összegzését;
j) minden egyéb, a beruházást és a partnert bemutató főbb jellemző ismertetését.

 (4) A  támogató a  mandátumülésen döntést hoz a  mandátum-előterjesztésben foglalt javaslatról, és felhatalmazza 
a HIPA-t feltételes támogatási ajánlat megtételére.

 (5) A  HIPA a  vonatkozó mandátumdöntés kézhezvételét követően, a  döntésnek megfelelően értesíti a  beruházót 
a  támogató feltételes támogatási ajánlatáról, egyidejűleg elektronikus úton a  levél másolatának megküldésével 
értesíti a Beruházásösztönzési Főosztályt a támogatási ajánlat beruházó részére történő megküldésének tényéről.

 (6) A  feltételes ajánlat a  beruházó általi kézhezvételét követő 6 hónapig érvényes, az  ajánlat alapján a  támogatási 
szerződés véglegesítésére és a beruházó általi aláírásra az ajánlat elfogadását követő 12 hónapon belül van lehetőség. 
A beruházó erre irányuló kérelme alapján a támogató a feltételes ajánlat érvényességi idejét egy alkalommal legfeljebb 
6 hónappal, míg a  szerződés véglegesítésére és a  beruházó általi aláírásra nyitva álló határidőt két alkalommal, 
legfeljebb 6-6 hónappal meghosszabbíthatja. A  határidők meghosszabbítása a  támogató vonatkozó 
mandátumdöntése alapján történik.

 (7) Ha a beruházó a (6) bekezdés szerinti határidőben nem kérelmezi az adott határidő meghosszabbítását, és nem jelez 
vissza a feltételes támogatási ajánlat vagy a támogatási szerződés tervezetének elfogadhatósága felől, úgy a feltételes 
támogatási ajánlat érvényét veszti.

 (8) A feltételes támogatási ajánlat érvényességének (7) bekezdés szerinti megszűnése esetén a HIPA a határidő lejártát 
követő soron következő, indokolt esetben az  azt követő mandátumülésen tájékoztatja a  támogatót a  támogatási 
folyamat lezárásáról.

 (9) A (8) bekezdést nem szükséges alkalmazni, ha a beruházó időközben kérelemmódosítást nyújtott be.
 (10) A  (9)  bekezdés szerinti kérelemmódosítás nem érinti az  eredeti kérelem benyújtásához fűződő joghatásokat, 

amennyiben az a beruházó ugyanazon beruházása kapcsán történik. Amennyiben a beruházás megkezdésére már 
sor került, azonos tartalmú, ismételt kérelem benyújtására nincs lehetőség.

 (11) Új kérelemnek minősül különösen, amennyiben a  benyújtott kérelemben meghatározott beruházás az  eredeti 
kérelemben meghatározott beruházáshoz képest a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti más támogatási jogcím 
alá sorolható be vagy a Korm. rendelet 3. § 12. pontja szerinti induló beruházás egyes típusai közül másikba sorolható 
be vagy a  Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) alapján besorolt, a  beruházás 
eredményeként létrejövő tevékenység ágazati vagy alágazati besorolása megváltozik. Az  új kérelem alapján 
megindult támogatási folyamat a korábban benyújtott kérelem alapján megindult támogatási folyamatot lezárja.
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 (12) A  feltételes támogatási ajánlat érvényességének (7)  bekezdés szerinti megszűnéséről a  HIPA a  határidő lejártát 
követően értesíti a  beruházót, amely értesítésben egyúttal felhívja a  beruházó figyelmét a  (10)  bekezdésben 
foglaltakra.

 (13) A  feltételes támogatási ajánlatban fel kell hívni a  beruházó figyelmét a  (6)  bekezdésben foglalt határidők 
elmulasztásának jogkövetkezményeire, valamint a határidők meghosszabbításának lehetőségére.

 (14) A feltételes támogatási ajánlat érvényét veszítheti, amennyiben a beruházó a feltételes ajánlat kézhezvételét követően 
a beruházást a HIPA-val vagy a támogatóval folytatott előzetes konzultáció nélkül nyilvánosságra hozza.

 (15) A  HIPA a  támogató vagy a  Beruházásösztönzési Főosztály írásbeli vagy egy napon belül írásban megerősített 
utasítására a  támogatási ajánlatra vonatkozó mandátumdöntés hiányában is tájékoztathatja elektronikusan 
a beruházót a mandátum-előterjesztésben szereplő várható támogatási ajánlat becsült mértékéről. Az elektronikus 
tájékoztatásban a  HIPA felhívja a  beruházó figyelmét arra, hogy az  így közölt támogatási ajánlat kizárólag nem 
hivatalos becslésnek minősül, a  későbbi hivatalos ajánlat pedig eltérő mértékű lehet, továbbá érvényét veszítheti 
az elfogadására rendelkezésre álló határidő lejártával.

13. Az előzetes helyszíni vizsgálat, a támogatási szerződés előkészítése és a kormány-előterjesztés

15. § (1) A  feltételes támogatási ajánlat akkor minősül elfogadottnak, ha a  beruházó a  HIPA-nak címzett, általa cégszerűen 
aláírt eredeti papíralapú vagy a  beruházó képviseletére jogosult aláírónak az  elektronikus okiraton elhelyezett 
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével 
és időbélyegzővel ellátott nyilatkozatával elfogadja a számára megküldött feltételes támogatási ajánlatot.

 (2) Olyan beruházás esetén, amelyhez az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásával nyújtható támogatás, a  feltételes 
támogatási ajánlat akkor minősül elfogadottnak, ha az (1) bekezdés szerinti elfogadó nyilatkozat mellé a beruházó 
csatolja a Korm. rendelet 16. §-ában meghatározott dokumentumokat.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  beruházó által benyújtott dokumentumokat a  HIPA a  benyújtásukat követő 
legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a  Beruházásösztönzési Főosztály és a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda 
(a továbbiakban: TVI) részére.

 (4) Amennyiben a  beruházó a  feltételes támogatási ajánlatot nem fogadja el, vagy a  TVI a  (2)  bekezdés szerinti 
dokumentumokat nem tartja kellően megalapozottnak, a  HIPA a  beruházó nyilatkozatának vagy a TVI jelzésének 
kézhezvételét követően legkésőbb 15 munkanapon belül tárgyalást kezdeményez a beruházóval, és az egyeztetésen 
elhangzottak alapján a  HIPA elnöke dönt a  feltételes támogatási ajánlat változatlanul hagyásáról vagy 
a mandátumdöntésben meghatározott támogatási mandátum keretein belüli módosításáról.

 (5) Amennyiben a  (4)  bekezdés szerinti egyeztetések alapján a  támogatási ajánlat támogatási mandátumot túllépő 
mértékű megemelése válik szükségessé, a támogató mandátumülés keretében dönt a feltételes támogatási ajánlat 
módosításáról.

 (6) Ha a (4) vagy (5) bekezdés szerint a HIPA elnöke vagy a támogató a támogatási ajánlat módosításáról dönt, a HIPA 
a módosított támogatási ajánlatot megküldi a beruházónak, ezzel egyidejűleg elektronikus úton a levél másolatának 
megküldésével értesíti a Beruházásösztönzési Főosztályt a módosított támogatási ajánlat beruházó részére történő 
megküldésének tényéről.

 (7) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a HIPA az egyeztetéseket követő 
3 munkanapon belül tájékoztatja a beruházót és ezzel egyidejűleg a Beruházásösztönzési Főosztályt a támogatási 
folyamat lezárásáról.

16. § (1) A HIPA a támogatási ajánlat elfogadását követően a beruházás helyszínén, amennyiben ezen a helyszínen nem áll 
rendelkezésre erre alkalmas helyiség, úgy a beruházó magyarországi székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén vagy 
a  HIPA székhelyén, a  beruházó jelenlétében lefolytatja az  előzetes helyszíni vizsgálatot, melyről magyar vagy erre 
irányuló igény esetén angol nyelvű jegyzőkönyv készül.

 (2) Az előzetes helyszíni vizsgálat célja, hogy a beruházásnak a támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges részletes 
adatai a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben rögzítésre, az ezeket alátámasztó dokumentumok pedig teljeskörűen 
és hiánytalanul átadásra kerüljenek.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	55.	szám	 4797

 (3) A HIPA a támogatási ajánlat elfogadását követően, továbbá a jegyzőkönyv előkészítéséhez szükséges és tartalmilag 
mindenben megfelelő, egyéb dokumentumok rendelkezésre állását követően – kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt 
támogatás esetén a K+F minősítés másolatát is ideértve – legkésőbb 10 munkanapon belül előkészíti, és elektronikus 
levélben megküldi a  beruházó részére az  (1)  bekezdés szerinti jegyzőkönyv tervezetét. A  beruházó a  helyszíni 
jegyzőkönyv tervezetét szükség esetén további adatokkal egészíti ki, majd a  tervezetre vonatkozó visszajelzését 
követően a  HIPA – szükség esetén akár több körben – egyeztet a  jegyzőkönyv véglegesítése és a  jegyzőkönyv 
felvételére vonatkozó időpont meghatározása érdekében a beruházóval.

 (4) A  teljeskörűen kitöltött jegyzőkönyvet és valamennyi szükséges mellékletet a  beruházó képviselője vagy 
meghatalmazottja minden lapján kézjegyével ellátja, valamint utolsó oldalán cégszerűen vagy meghatalmazás 
alapján aláírja. A jegyzőkönyvet a HIPA jelen levő munkatársai szintén minden oldalon kézjegyükkel ellátják, az utolsó 
oldalon pedig beosztásuk megjelölése mellett aláírják.

 (5) A jegyzőkönyv tartalmazza legalább
a) a beruházó adatait (székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselők neve);
b) a támogatott beruházás rövid szöveges ismertetését;
c) a kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatások kivételével a támogatott beruházás pénzügyi hátterének 

bemutatását, mellékletként a rendelkezésre álló saját forrást igazoló dokumentum(ok) másolatát;
d) a támogatott beruházás helyszínét, mellékletként a helyszínül szolgáló ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni 

lap eredeti példányát, valamint bérelt ingatlan esetén a bérleti szerződés kivonatát (mely tartalmazza legalább 
a felek nevét, a jogviszony tárgyát és a jogviszony időtartamát);

e) a  támogatott beruházás megvalósításának igazolt kezdetét és tervezett végét, mellékletként a  beruházás 
kezdetét igazoló dokumentum másolatát (pl. első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás);

f ) a  támogatott beruházás elszámolható költségeinek összegét, ezen összeg éves ütemezését a  beruházási 
időszak alatt;

g) az elfogadott támogatási összeget;
h) a  kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatások kivételével a  beruházó megelőző 3 évben megkezdett 

és  állami támogatásban részesült – egybeszámítási szabállyal érintett – beruházásaira vonatkozó adatokat 
(beruházás megnevezése, elszámolt költségeinek összege, támogatási összeg és annak forrása);

i) a szerződés várható biztosítékaira vonatkozó információt;
j) a jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat (rendezett munkaügyi kapcsolatok, fennálló köztartozások, 

felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy csődeljárás fennállta stb.);
k) a  kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatások kivételével nyilatkozatot a  fejlesztési adókedvezmény 

igénybevételéről, mellékletként a fejlesztési adókedvezmény igénylésére vonatkozó dokumentum másolatát, 
amennyiben a  beruházó igénybe kívánja venni az  adókedvezményt, és a  dokumentum a  vizsgálat 
lefolytatásakor rendelkezésre áll;

l) a meghatalmazott tanácsadó cég vagy ügyvéd, ügyvédi iroda esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba 
vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát mint mellékletet;

m) a kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatás esetén a Korm. rendelet 3. § 39. pontjában meghatározott 
kutatás-fejlesztési projektre vonatkozó, K+F minősítés másolatát.

 (6) Amennyiben a  jegyzőkönyv felvételekor nem áll rendelkezésre az  (5)  bekezdésben meghatározott valamennyi 
információ vagy dokumentum, akkor a  HIPA határidő tűzésével felszólítja a  beruházót a  hiányzó dokumentumok 
pótlására.

 (7) Amennyiben a jegyzőkönyv felvételekor merül fel, hogy a beruházó a beruházást a feltételes ajánlatban feltüntetett 
paramétereknél kedvezőtlenebb, a  támogatás költségvetési megtérülését negatívan befolyásoló paraméterekkel 
kívánja megvalósítani, a HIPA a jegyzőkönyv felvételét követő mandátumülésen előterjeszti a vonatkozó javaslatát 
a Beruházásösztönzési Főosztálynak, feltéve, hogy a beruházás az új paraméterek alapján is támogathatónak minősül.

 (8) A  HIPA a  módosított támogatási mértékről tájékoztatja a  beruházót, ezzel egyidejűleg elektronikus úton a  levél 
másolatának megküldésével értesíti a  Beruházásösztönzési Főosztályt a  módosított támogatási ajánlat beruházó 
részére történő megküldésének tényéről. Az  új támogatási ajánlat kiadása és elfogadása ellenére a  támogatási 
szerződés előkészítése folytatódhat, azonban az  új ajánlat elfogadásáig az  előkészített támogatási szerződés nem 
látható el a beruházó képviselőjének és a HIPA arra jogosult munkatársának kézjegyével.

 (9) A  jegyzőkönyv felvételét vagy a  hiánypótlás teljesítését követő legkésőbb 5 munkanapon belül a  HIPA feltölti 
a támogatásiszerződés-mintát az előzetes helyszíni vizsgálatról készített jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, és az így 
előkészített szerződéstervezetet megküldi a beruházó részére véleményezésre.
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 (10) A  támogatási szerződés magyar vagy a  beruházó kérésére angol vagy együttesen angol és magyar nyelven is 
előkészítésre, majd aláírásra kerülhet azzal, hogy a  két változat esetén a  magyar nyelvű változat az  irányadó, 
amennyiben a  támogatási szerződésben részes felek a  támogatási szerződésben eltérően nem rendelkeznek. 
A fordítás előkészítéséért a HIPA felelős.

 (11) A támogatási szerződés beruházóval történő egyeztetéséért és a támogatási szerződés tervezetének véglegesítéséért 
a HIPA felelős. Amennyiben a HIPA saját hatáskörben a támogatási szerződés egyeztetése során valamely kérdésben 
nem hoz döntést, vagy valamely kérdés a  támogató döntését igényli – így különösen, de nem kizárólagosan 
a  támogatási szerződés szankció- vagy biztosítéki rendszerét érintő kérdések esetén –, úgy a  HIPA a  kérdést 
mandátumdöntésre előterjeszti.

17. § (1) A HIPA-nak a támogatási szerződés véglegesítése előtt meg kell győződnie az alábbiakról:
a) szakmai ellenjegyzői szerepkörében arról, hogy a beruházó által rendelkezésre bocsátott üzleti terv kellően 

részletes és megalapozott, és a támogatási szerződés a hatályos támogatási szabályoknak megfelelően került 
kialakításra, valamint közvetlenül beszerzi a TVI jóváhagyását a támogatási szerződésre;

b) jogi ellenjegyzői szerepkörében arról, hogy a  támogatási szerződés és annak mellékletei hiánytalanok, 
és  az  irányadó jogszabályokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek, valamint 
a szerződésben szereplő biztosítékok jogi szempontból megfelelőek;

c) pénzügyi ellenjegyzői szerepkörében arról, hogy a  támogatási szerződésben a  BC terhére történő 
kötelezettségvállalás megfelel az Ávr. 53/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

 (2) A HIPA a támogatási szerződés véglegesítését követő legkésőbb 15 munkanapon belül a szerződés tervezetét aláírásra 
előkészíti. A  szerződés aláírásra előkészítésének keretében a  beruházóval egyeztetett időpontban a  tervezetet 
a szakmai ellenjegyző a beruházó képviselőjével közösen minden oldalon kézjegyével ellátja a támogatási szerződés 
véglegesítéseként (parafálás), valamint a beruházó képviselője az ekként véglegesített tartalmú támogatási szerződést 
cégszerűen vagy meghatalmazás alapján aláírja. A  szakmai ellenjegyző általi parafálás a  támogatási szerződés 
végleges tervezete szakmai ellenjegyzésének tekintendő.

 (3) A HIPA a beruházó támogatási szerződés tervezetére vonatkozó észrevételeinek kézhezvételét követő 5 munkanapon 
belül előkészíti a kormány -előterjesztés tervezetét, és megküldi a Beruházásösztönzési Főosztály részére, amennyiben 
a  beruházó észrevételeinek kapcsán mandátumdöntés meghozatala nem szükséges. A  kormány-előterjesztés 
tartalmazza a beruházás lényeges paramétereit, különös tekintettel a szerződés részleteire, a beruházás és a közvetlen 
állami támogatás ütemezésére, valamint – a  kutatás-fejlesztési jogcímen igényelt támogatás kivételével – 
államháztartási hatására.

 (4) A Beruházásösztönzési Főosztály a kormány-előterjesztés jóváhagyott tervezetét megküldi a minisztérium érintett 
szervezeti egységeinek.

 (5) A  Beruházásösztönzési Főosztály gondoskodik arról, hogy a  kormány-előterjesztést a  Kormány soron következő, 
indokolt esetben az azt követő ülésén napirendre tűzze.

 (6) A Beruházásösztönzési Főosztály a Kormány támogatás nyújtására vonatkozó határozatának megismerését követő 
2  munkanapon belül tájékoztatja a  HIPA-t határozat meghozatalának tényéről és annak időpontjáról, valamint 
elektronikus úton megküldi a vonatkozó kormányhatározatot a HIPA Támogatási Főosztálya részére, és felkéri arra, 
hogy gondoskodjon a (2) bekezdés szerint parafált és a beruházó által aláírt támogatási szerződés jogi és pénzügyi 
ellenjegyzéséről. A  támogatási szerződés jogi és pénzügyi ellenjegyzésére, valamint támogató általi aláírására 
kizárólag a vonatkozó kormányhatározat rendelkezésre állása esetén és az abban foglaltak alapján kerülhet sor, amely 
előírást a támogatási szerződésben rögzíteni szükséges.

 (7) A HIPA a kormányhatározatnak a (6) bekezdés szerinti megküldését követő legkésőbb 3 munkanapon belül személyes 
kézbesítés útján megküldi a támogatási szerződés parafált és a beruházó által aláírt, valamint a HIPA erre felhatalmazott 
munkatársai által jogi és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott példányait a Beruházásösztönzési Főosztály részére, mely 
5 munkanapon belül gondoskodik azoknak a támogató általi aláírásáról. A támogatási szerződés – ha a szerződés 
ettől eltérően nem rendelkezik – magyar és esetleges angol nyelvű példányaiból néggyel több példány kerül aláírásra 
annál, mint a – támogatási szerződésben részes – szerződő felek száma.
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 (8) A Beruházásösztönzési Főosztály a támogatási szerződés támogató általi aláírását követő legkésőbb 3 munkanapon 
belül személyes kézbesítés útján megküldi a HIPA-nak az aláírt támogatási szerződés azon eredeti példányait, amelyek 
nem a támogatót illetik meg. A támogatási szerződés támogatót megillető három eredeti példányából egy eredeti 
példányt a  Beruházásösztönzési Főosztály őriz, és a  támogatót megillető további két eredeti példányt továbbítja 
a minisztérium Költségvetési Főosztálya és Jogi Főosztálya részére.

 (9) A  HIPA a  támogatási szerződés minden fél által aláírt és a  beruházót megillető példányát a  kézhezvételt követő 
legkésőbb 3 munkanapon belül postai úton vagy személyes kézbesítés útján továbbítja a  beruházó részére, 
a fennmaradó példányokat pedig megőrzi.

 (10) Amennyiben a  Kormány a  támogatás nyújtására vonatkozó állásfoglalásában nem hagyja jóvá a  támogatást, úgy 
a Beruházásösztönzési Főosztály a Kormány állásfoglalásának megismerését követő legkésőbb 2 munkanapon belül 
tájékoztatja a HIPA-t arról, hogy a támogatás nem került jóváhagyásra.

 (11) Amennyiben a kormány-előterjesztés kapcsán a Kormány ülését megelőzően az egyeztetési folyamat során észrevétel 
merül fel, arról a Beruházásösztönzési Főosztály tájékoztatja a HIPA-t, melyre a HIPA 5 munkanapon belül választervet 
készít, és megküldi a Beruházásösztönzési Főosztály részére.

 (12) A HIPA a feltételes támogatási ajánlat elfogadását követően a beruházóval és a minisztériummal egyeztet a támogatott 
beruházás kommunikációjának kérdéséről.

III. FEJEZET
ELJÁRÁS A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT KÖVETŐEN

14. A támogatási szerződés nyilvánosságra hozatala és hatálybalépése

18. § (1) A  támogatási szerződés az  aláírását követően az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról 
szóló törvény szerint nyilvános.

 (2) A támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott okiratok hiánytalan 
kézhezvételét követően a HIPA a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül egyidejűleg tájékoztatja 
a beruházót és a Beruházásösztönzési Főosztályt a támogatási szerződés hatálybalépésének időpontjáról, valamint 
arról, hogy megindulhat a támogatás pénzügyi elszámolása.

 (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti hatálybalépéshez készfizető kezességvállalásról szóló megállapodás megkötése 
is szükséges, a HIPA megküldi a készfizető kezességvállalásról szóló megállapodás egyeztetett tervezetét, valamint 
a szakmai ellenjegyzőnek a tervezet megfelelőségéről szóló tájékoztatását elektronikus úton a Beruházásösztönzési 
Főosztály részére.

 (4) A  készfizető kezességvállalásról szóló megállapodás aláírása elsődlegesen közokirati formában lehetséges, ennek 
érdekében a beruházó köteles a kezes vonatkozásában közokiratba foglalt, megfelelő meghatalmazással rendelkező 
képviselő – valamint szükség esetén a közokiratba foglalás alkalmával tolmács, illetve ügyleti tanúk – rendelkezésére 
állásáról gondoskodni. Az eljáró közjegyző megbízása a minisztérium feladatkörébe tartozik. A közokiratba foglalás 
teljes költsége – ideértve a jogszabályon alapuló díjat és a költségtérítést, valamint a tolmács esetleges díjazását is – 
a beruházót terheli, amely kötelezettséget a támogatási szerződésben rögzíteni szükséges. A Beruházásösztönzési 
Főosztály a készfizető kezességvállalásról szóló megállapodás felek általi aláírását követően gondoskodik annak egy 
eredeti példánya kezes képviselője részére a  helyszínen történő átadásáról, valamint – legkésőbb 3 munkanapon 
belül – személyes kézbesítés útján megküldi azok valamennyi további, de legalább kettő eredeti példányát a HIPA 
részére. A HIPA ezt és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb okiratok hiánytalan kézhezvételét követően 
tájékoztatja a beruházót és a Beruházásösztönzési Főosztályt a támogatási szerződés hatálybalépésének időpontjáról, 
egyidejűleg pedig postai úton vagy személyes kézbesítés útján átadja a  beruházónak az  aláírt készfizető 
kezességvállalásról szóló megállapodás egy eredeti példányát.

 (5) Amennyiben a támogatási szerződés (2) bekezdés szerinti hatálybalépéséhez egyéb biztosítéki szerződés vagy okirat 
(pl. jelzálogszerződés) aláírása is szükséges, a HIPA elektronikus úton megküldi az egyeztetett szerződéstervezeteket, 
valamint a  szakmai ellenjegyző tervezetek megfelelőségéről szóló tájékoztatását a  Beruházásösztönzési Főosztály 
részére.
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 (6) A jelzálogszerződések aláírása csak közokirati formában lehetséges. Az eljáró közjegyző megbízása a minisztérium 
feladatkörébe tartozik. A  közokiratba foglalás teljes költsége – ideértve a  jogszabályon alapuló díjat és 
a költségtérítést is – a beruházót terheli, amely kötelezettséget a támogatási szerződésben rögzíteni szükséges.

 (7) A támogatási szerződés biztosítékához kapcsolódó kezességvállalás esetén a kezesre vonatkozóan egy évnél nem 
régebbi keltezésű hitelminősítés és – amennyiben az  rendelkezésre áll – a kezes megelőző három üzleti évére 
vonatkozó, auditált éves beszámolójának HIPA részére történő benyújtása szükséges. A  támogatási szerződés 
biztosítékához kapcsolódó kezességvállalás kezesre vonatkozó hitelminősítéséhez kapcsolódóan a  European 
Securities and Markets Authority által regisztrált és elfogadott hitelminősítő szervezetek, valamint kapcsolt 
vállalkozásaik, továbbá a European Association of Credit Rating Agencies, az International Credit Insurance & Surety 
Association, a  Federation of Business Information Services, valamint a  Dun & Bradstreet Worldwide Network 
szervezetekben teljes jogú tagsággal rendelkező hitelminősítő szervezetek további vizsgálat nélkül elfogadhatóak 
azzal azonban, hogy a támogató jogosult a hitelminősítést további vizsgálat tárgyává tenni.

 (8) A  támogatási szerződéshez kapcsolódó kezességvállalást alátámasztó hitelminősítést a  beruházó köteles 
– a támogatási jogviszony fennállásáig – évente megújítani és az időközben keletkezett auditált éves beszámolójával 
együtt a  HIPA részére újra benyújtani. Amennyiben a  kezes hitelminősítése év közben romlik, azt a  beruházó 
a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelezni a HIPA-n keresztül a támogató felé.

 (9) Az elfogadott hitelminősítő szervezetek által kibocsátott, egy évnél nem régebbi keltezésű és legalább 60%-os (BB+) 
bonitású hitelbesorolás akkor fogadható el, amennyiben a támogatási összeg 120%-a a kezes elmúlt három üzleti 
évének EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) átlagának legfeljebb öt százaléka; ebben 
az  esetben a  kezességvállalás a  támogatási összeg 120%-ának megfelelő összeghatárig további vizsgálat nélkül 
elfogadható.

 (10) Az elfogadott hitelminősítő szervezetek által kibocsátott, egy évnél nem régebbi keltezésű és legalább 60%-os (BB+) 
bonitású hitelbesorolás akkor fogadható el, amennyiben a támogatási összeg 120%-a a kezes elmúlt három üzleti 
évének EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) átlagának nagyobb, mint öt százaléka; 
ebben az esetben a kezességvállalás a kezes elmúlt három üzleti évének EBITDA átlaga ötszörösének és a kezes elmúlt 
három üzleti évében felmerülő hosszú lejáratú kötelezettségek átlaga különbségének megfelelő összeghatárig 
további vizsgálat nélkül elfogadható.

 (11) Amennyiben az elfogadott hitelminősítő szervezetek által kibocsátott, egy évnél nem régebbi keltezésű hitelbesorolás 
alapján a kezes bonitása nem éri el a legalább 60%-ot (BB+), de a támogatási összeg 120%-a a kezes elmúlt három 
üzleti évének EBITDA átlagának legfeljebb öt százaléka, úgy a kezességvállalás a kezes elmúlt három üzleti évének 
EBITDA átlaga ötszörösének és a kezes elmúlt három üzleti évében felmerülő hosszú lejáratú kötelezettségek átlaga 
különbségének megfelelő összeghatárig további vizsgálat nélkül elfogadható.

 (12) A  (9)–(11)  bekezdés szerinti vizsgálatot a  HIPA a  beruházó által a  kezes vonatkozásában benyújtott auditált éves 
beszámolók adatai alapján végzi el. Amennyiben a kezes a könyveit devizában vezeti, úgy a HIPA az auditált éves 
beszámolókban feltüntetett összegeket az  auditált éves beszámolók szerinti üzleti év utolsó napján érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett, hivatalos árfolyam alapulvételével számítja át magyar 
forintra.

 (13) A  HIPA a  (9)–(11)  bekezdés szerinti vizsgálat eredményét bármikor jogosult felülvizsgálni – különösen, de nem 
kizárólagosan abban az  esetben, amennyiben a  kezes hitelminősítése év közben vagy a  korábban benyújtott 
hitelminősítéshez képest romlik –, és a kezességvállalás elfogadott összeghatárát egyoldalúan módosítani, szükség 
szerint pedig a  beruházót a  kezes vonatkozásában további okiratok vagy pótlólagos biztosíték benyújtására 
felszólítani.

 (14) A (9)–(11) bekezdés szerint elfogadható hitellimitek magyarázó táblázatát a 3. melléklet tartalmazza.
 (15) A támogatási szerződés biztosítékához kapcsolódó garanciát nyújtó garantőr tekintetében azon garantőrök, amelyek 

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB által kiadott, garancia nyújtására 
vonatkozó engedéllyel rendelkeznek és szerepelnek az MNB engedélyezési és intézményfelügyelési nyilvántartásában 
– a mindenkor hatályos jogszabályok és a vonatkozó engedély keretei által meghatározott körben és összeghatárig – 
további vizsgálat nélkül elfogadhatóak, azzal azonban, hogy a támogató jogosult a hitelminősítést további vizsgálat 
tárgyává tenni.

 (16) A garancia egy eredeti példányának HIPA részére történő benyújtását követően a HIPA a beruházó által megadott 
garantőri kapcsolattartói adatok alapján elektronikus úton megkeresi a garantőrt annak érdekében, hogy a garantőr 
részére elektronikus úton megküldött garanciára a  garantőr rávezesse az  alábbi tartalmú záradékot: „Általunk  
a  ÉÉÉÉ.HH.NN. napján kiállított, „XXXXXXX”  nyilvántartási számú garancianyilatkozat érvényes, hatályos és az  arra 
jogosult személy(ek) írta/írták alá.”, és cégszerű aláírással lássa el.
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 (17) A  garancia egy darab eredeti példányának átadása alkalmával a  beruházó köteles a  (16)  bekezdésben foglalt 
visszaigazolási folyamat elvégzéséhez szükséges, megfelelő garantőri kapcsolattartói adatok megadására. 
A  visszaigazolási folyamat részeként köteles a  garantőr a  jelen bekezdésben foglaltak szerint záradékolt és aláírt 
garancianyilatkozatot elektronikus úton a HIPA részére visszaküldeni, ezt követően kerülhet sor a garancia HIPA által 
történő elfogadására.

 (18) Amennyiben a garantőr garancia nyújtására vonatkozó engedélye bármely okból felfüggesztésre vagy visszavonásra 
kerül, azt a beruházó a tudomásra jutást követően haladéktalanul köteles jelezni a HIPA-n keresztül a támogató felé.

 (19) A  HIPA minden egyéb, a  támogatási szerződés hatálybalépésére vonatkozó kérdést írásban, a  kérdés hátterének 
bemutatásával és a  kérdés megválaszolására irányuló szakmai javaslattal együtt terjeszt a  Beruházásösztönzési 
Főosztály elé.

 (20) A  támogatási szerződés biztosítékára vonatkozó okirat, így különösen a  készfizető kezességvállalásról szóló 
megállapodás és a jelzálogszerződés beruházóval történő egyeztetése, a tervezet formai és tartalmi megfelelőségének 
ellenőrzése a  HIPA feladatkörébe tartozik. Amennyiben a  támogatási szerződés hatálybalépéséhez a  biztosítékra 
vonatkozó okirat aláírása is szükséges, a  HIPA elektronikus úton megküldi a  szerződéstervezetek beruházóval 
egyeztetett végleges tervezeteit, valamint a  szakmai ellenjegyzőnek a  végleges tervezet megfelelőségéről szóló 
tájékoztatását a Beruházásösztönzési Főosztály részére.

15. A támogatás bejelentése a Magyar Államkincstárnak

19. §  A  támogatási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül a  HIPA az  irányadó jogszabályokban foglaltak 
szerint adatot szolgáltat a Magyar Államkincstárnak.

16. A támogatás Európai Bizottság felé történő előzetes, illetve utólagos bejelentésével összefüggésben 
felmerülő feladatok

20. § (1) Amennyiben a  támogatás nyújtásához az  Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges, a  HIPA és 
a Beruházásösztönzési Főosztály szükség esetén közreműködnek az előzetes bejelentés előkészítésében és az előzetes 
bejelentési eljárás során, valamint – amennyiben az célszerűnek mutatkozik – a TVI, a Beruházásösztönzési Főosztály 
és a beruházó részvételével az előzetes bejelentés szakszerű elkészítése érdekében tárgyalásokat szerveznek.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti közreműködés keretében a  HIPA és a  Beruházásösztönzési Főosztály az  Európai Bizottság 
esetleges kérdéseinek megválaszolásában a TVI-nek ez irányú igénye esetén segítséget nyújt.

 (3) A Beruházásösztönzési Főosztály az Európai Bizottság előzetes bejelentés során hozott határozatának kézhezvételét 
követő legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a határozatot a HIPA-nak.

 (4) Amennyiben a támogatást az Európai Bizottság részére utólagosan szükséges bejelenteni, a HIPA a TVI-nek ez irányú 
igénye esetén az utólagos bejelentés teljesítéséhez segítséget nyújt.

17. A támogatás pénzügyi teljesítése

21. § (1) A  HIPA a  támogatási szerződés aláírását követően a  beruházó ezirányú kérésére tárgyalást folytat a  támogatás 
folyósításának adminisztratív feltételeiről, szükség esetén pedig segítséget nyújt a  beruházó által benyújtandó 
folyósítási igénybejelentés összeállításához.

 (2) A  vissza nem térítendő támogatás folyósítását a  támogatási szerződésben rögzített határidők betartásával, 
a támogatott cél műszaki megvalósulási ütemének és pénzügyi teljesítésének megfelelően, a beruházó folyamatosan 
kezdeményezi a támogatási szerződésben a támogatás igénybevételére előírt végső időpontig.

 (3) A támogatás folyósítása a beruházó által benyújtott számlák alapján utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.
 (4) A  HIPA feladata a  támogatások folyósításához szükséges forrás biztosításának kezdeményezése a  támogatónál 

oly  módon, hogy az  előirányzat lenyitása érdekében a  Magyar Államkincstár felé az intézkedés időben 
megtörténhessen.

 (5) A HIPA a beruházó által benyújtott pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, majd igazolja a támogatási igény jogosságát 
a támogatási szerződésben rögzített határidők figyelembevételével.

 (6) Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok esetén a HIPA a beruházót hiánypótlás teljesítésére hívja fel.
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 (7) Amennyiben a  HIPA a  rendelkezésre álló adatok alapján tárgyév november elején a  tárgyévi támogatásnak 
az ütemezéstől eltérő kifizetését feltételezi, úgy megküldi a beruházó részére a támogatási szerződésben rögzített, 
a támogatás kifizetése éves ütemezésének egyoldalú módosítására irányuló jognyilatkozatát.

 (8) Amennyiben a (7) bekezdés szerint a beruházó kezdeményezi az ütemezést érintő kétoldalú szerződésmódosítást, 
úgy arról mandátumülés keretében a támogató dönt.

 (9) Az egyoldalú szerződésmódosítás beruházó részére történő kiküldésével egyidejűleg a HIPA elektronikus úton köteles 
megküldeni az ütemezés módosítását a Beruházásösztönzési Főosztály részére.

 (10) Amennyiben a beruházó a támogatási szerződés módosítására irányuló olyan kérelmet terjeszt elő, amely a támogatási 
szerződés kétoldalú módosítását igényli, a  kifizetés a  szerződésmódosításra irányuló kérelem HIPA általi 
kézhezvételétől  a  támogatási szerződés kétoldalú módosításának hatálybalépéséig felfüggesztésre kerül, és erről 
a HIPA a beruházót elektronikus úton haladéktalanul értesíti.

18. Utóvizsgálat és monitoring

22. § (1) A HIPA a támogatás folyósításának lezárásáról a beruházó által elkészített pénzügyi beszámoló alapján a támogatási 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően utóvizsgálati jegyzőkönyvet vesz fel a beruházás helyszínén. A jegyzőkönyvet 
a  beruházó vagy meghatalmazottja minden lapján kézjegyével ellátja, valamint utolsó oldalán cégszerűen vagy 
meghatalmazás alapján aláírja. A jegyzőkönyvet a HIPA jelen levő munkatársai szintén minden oldalon kézjegyükkel 
ellátják, az utolsó oldalon pedig beosztásuk megjelölése mellett aláírják.

 (2) A  HIPA a  pénzügyi beszámoló mellékleteként csatolt, számszakilag helyes összegeket tartalmazó lemondó 
nyilatkozatok másolatait azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elektronikus úton köteles megküldeni 
a  Beruházásösztönzési Főosztály részére. A  Beruházásösztönzési Főosztály 2 munkanapon belül gondoskodik 
a Költségvetési Főosztály tájékoztatásáról.

 (3) Az utóvizsgálati jegyzőkönyv felvételére a beruházóval egyeztetett időpontban megtartott utóvizsgálat keretében, 
a hiánytalan pénzügyi beszámoló kézhezvételét követően kerül sor.

 (4) A HIPA az utóvizsgálati jegyzőkönyvet – annak felvételét követő 5 munkanapon belül – elektronikus úton megküldi 
a  Beruházásösztönzési Főosztály részére. A  Beruházásösztönzési Főosztály 2 munkanapon belül gondoskodik 
a Költségvetési Főosztály tájékoztatásáról.

 (5) A HIPA a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzi a benyújtott monitoring beszámolók alapján 
a  támogatási szerződésben szereplő kötelezettségvállalások teljesülését. A  monitoring beszámoló elfogadásáról 
a  HIPA a  támogatási szerződésben rögzítettek szerint postai úton visszajelzést küld a  beruházó számára, ezzel 
egyidejűleg elektronikusan megküldi tájékoztatásul az értesítést a Beruházásösztönzési Főosztály részére is.

 (6) Amennyiben a HIPA akár az utóvizsgálat, illetve a monitoring beszámolók ellenőrzésekor olyan körülményt észlel, 
amely alapján feltehető, hogy a beruházó a kötelezettségeit nem a támogatási szerződésnek megfelelően teljesíti, 
elektronikusan kezdeményezi a  Beruházásösztönzési Főosztálynál, hogy a  támogató mandátumülés keretében 
döntsön a szerződésszegés és jogkövetkezménye felől.

19. A támogatási szerződés módosítása iránti és egyéb kérelmek

23. § (1) A  beruházó támogatási szerződés kétoldalú módosítására irányuló kérelme esetén a  kérelem postai úton történő 
kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül a HIPA megvizsgálja a kérelmet, és szükség esetén a beruházót 
hiánypótlás teljesítésére hívja fel.

 (2) A beruházó támogatási szerződés kétoldalú módosítására irányuló kérelméről mandátumülés keretében a támogató 
dönt. A  szerződésmódosítási javaslatot tartalmazó mandátum-előterjesztést – lehetőség szerint – szövegezési 
javaslattal szükséges előterjeszteni.

 (3) A  szerződésmódosítás előkészítésére a  16–17.  §-ok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a  HIPA 
a mandátumdöntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül készíti elő a szerződésmódosítás tervezetét, valamint 
a 17. § szerinti véglegesítés alkalmával gondoskodik a szerződésmódosítás beruházó általi cégszerű aláírásáról is.

 (4) A  HIPA a  szerződésmódosítás beruházó által aláírt példányainak kézhezvételét követő legkésőbb 3 munkanapon 
belül gondoskodik azok jogi és pénzügyi ellenjegyzéséről és postai vagy személyes kézbesítés útján megküldi azokat 
a Beruházásösztönzési Főosztály részére, mely gondoskodik azoknak a támogató általi aláírásáról.
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 (5) A Beruházásösztönzési Főosztály a szerződésmódosítás támogató általi aláírását követő legkésőbb 3 munkanapon 
belül postai vagy személyes kézbesítés útján megküldi a  HIPA-nak az  aláírt szerződésmódosítás azon eredeti 
példányait, amelyek nem a  támogatót illetik meg. A  szerződésmódosítás támogatót megillető példányát 
a Beruházásösztönzési Főosztály őrzi meg.

 (6) A  HIPA a  szerződésmódosítás minden fél által aláírt és a  beruházót megillető példányát a  kézhezvételét követő 
legkésőbb 3 munkanapon belül postai vagy személyes kézbesítés útján továbbítja, illetve átadja a beruházó részére, 
a fennmaradó példányokat pedig megőrzi.

 (7) A kétoldalú szerződésmódosítás hatálybalépésére és nyilvánosságra hozatalára a 18. § megfelelően alkalmazandó.
 (8) Amennyiben a beruházó bármely, a Korm. rendelet szerinti vagy a szerződésmódosítás kezdeményezésére irányuló 

kérelmen kívüli kérelmet nyújt be a HIPA részére, úgy a kérelem felől – a (9) bekezdés kivételével – mandátumülés 
keretében a támogató dönt.

 (9) Amennyiben a támogatási szerződés akként rendelkezik, hogy a beruházó által benyújtandó valamely kérelem felől 
nem szükséges mandátumdöntés meghozatala, úgy a  HIPA a  kérelem elbírálásáról postai úton tájékoztatja 
a beruházót, valamint egyidejűleg elektronikus úton értesíti a Beruházásösztönzési Főosztályt a tájékoztatás beruházó 
részére történő megküldésének tényéről.

 (10) A  HIPA minden, a  jelen eljárásrendben külön nem rögzített kérelmet írásban, részletes szakmai javaslattal terjeszt 
a támogató elé a Beruházásösztönzési Főosztályon keresztül.

 (11) Amennyiben a  támogatási szerződés rendelkezései szerint a  beruházó egyoldalúan módosíthatja a  támogatási 
szerződés meghatározott részét, úgy a beruházó egyoldalú módosításának postai úton történő kézhezvételét követő 
legkésőbb 10 munkanapon belül a HIPA elektronikus úton továbbítja a szerződésmódosítás elektronikus másolatát 
a  Beruházásösztönzési Főosztály részére. Az  egyoldalú szerződésmódosítás nyilvánosságra hozatalára a  18.  § 
megfelelően irányadó azzal, hogy a 18. § (1) bekezdése szerinti határidő az egyoldalú szerződésmódosítás postai úton 
való kézhezvételét követően kezdődik. A Beruházásösztönzési Főosztály a módosítás tartalma alapján szükség szerint 
tájékoztatja a Költségvetési Főosztályt a módosításról.

20. Biztosítékcserére vonatkozó kérelmek kezelése

24. § (1) A beruházó a biztosítékcsere iránti kérelmet a Korm. rendeletnek megfelelő új biztosíték megjelölésével és a cserére 
vonatkozó részletes indokolással ellátva, írásban nyújthatja be a  HIPA-hoz. A  biztosítékcseréről a  HIPA szakmai 
javaslatának figyelembevételével mandátumülés keretében a támogató dönt.

 (2) A  biztosítékcsere vonatkozásában a  támogató jogosult arra, hogy az  eredeti biztosítékról alakszerű, írásbeli 
nyilatkozatával lemondjon; illetve a  HIPA kötelezettsége az  eredeti biztosítékról történő lemondáshoz szükséges 
okiratok tervezeteinek előkészítése, véglegesítése és azok megküldése a  Beruházásösztönzési Főosztály részére, 
valamint az  eredeti biztosítékra vonatkozó okirat és a  Beruházásösztönzési Főosztály által a  HIPA rendelkezésére 
bocsátott – támogató által aláírt – lemondó nyilatkozat beruházó részére történő átadása.

 (3) A  zálogjog törlésére irányuló zálogjogosulti nyilatkozat tervezetét, valamint a  szakmai ellenjegyzőnek a  végleges 
tervezet megfelelőségéről szóló tájékoztatását a HIPA elektronikus úton megküldi a Beruházásösztönzési Főosztály 
részére, mely ezt követően gondoskodik a  zálogjog törlésére irányuló zálogjogosulti nyilatkozat támogató általi 
–  kellő példányszámban történő – aláírásáról, valamint annak az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII.  törvény  szerinti, kamarai jogtanácsos általi okirati ellenjegyzéséről, és az  aláírást, illetve ellenjegyzést 
követően legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi azok valamennyi eredeti példányát a HIPA részére. A HIPA ezt 
követően tájékoztatja a beruházót, és postai úton megküldi vagy személyes kézbesítés útján átadja a beruházónak 
a támogató által aláírt zálogjog törlésére irányuló zálogjogosulti nyilatkozat saját példányait.

 (4) A garanciáról és a készfizető kezességvállalásról lemondó nyilatkozat tervezetét, valamint a szakmai ellenjegyzőnek 
a végleges tervezet megfelelőségéről szóló tájékoztatását a HIPA elektronikus úton megküldi a Beruházásösztönzési 
Főosztály részére, mely ezt követően gondoskodik annak támogató általi – kellő példányszámban történő – aláírásáról, 
és az  aláírást követően legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi azok valamennyi, de legalább kettő eredeti 
példányát a  HIPA részére. A  HIPA ezt követően tájékoztatja a  beruházót, és postai úton megküldi vagy személyes 
kézbesítés útján átadja a beruházónak az eredeti biztosítékot magában foglaló okirat eredeti példányát és a támogató 
által aláírt lemondó nyilatkozat egy példányát.
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 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti bármely okirat beruházó részére történő megküldésére, illetve átadására legkorábban 
a Korm. rendeletnek, a támogatási szerződésnek, valamint az esetleges vonatkozó mandátumdöntésnek megfelelő, 
érvényes és hatályos új biztosíték HIPA által történt érkeztetésével vagy átvételével és szükség szerinti visszaigazolásával 
egyidejűleg kerülhet sor.

21. Támogatás-visszafizetés és kötbér, a támogatási szerződéstől való elállás, a követeléskezelés

25. § (1) Amennyiben a  HIPA a  támogatási szerződés hatálya alatt észleli, hogy a  beruházó megszegte a  támogatási 
szerződésben rögzített valamely kötelezettségét és emiatt a támogatási szerződés alapján támogatás-visszafizetési 
vagy kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik, erről a  tudomásszerzést követő legkésőbb 15 munkanapon belül 
mandátum-előterjesztést készít, amelyet megküld a  Beruházásösztönzési Főosztály részére. A  mandátumülésen 
hozott visszafizetési döntés alapján a HIPA postai úton felszólítja a beruházót a támogatás és kamatai megfizetésére 
határidő kitűzése mellett, és egyidejűleg a felszólító levél másolatát a HIPA megküldi a Beruházásösztönzési Főosztály 
részére.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti szerződésszegés olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján 
a  támogatási szerződéstől való elállásnak lehet helye, az  elállásról vagy a  szerződésben foglalt egyéb 
jogkövetkezmények alkalmazásáról a támogató mandátumülés keretében dönt.

 (3) Amennyiben a támogató úgy dönt, hogy a szerződésszegés alapján a szerződéstől eláll, a HIPA a mandátumdöntés 
kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül előkészíti és továbbítja a Beruházásösztönzési Főosztálynak 
az elállást, valamint a már folyósított támogatás visszafizetésére vonatkozó felszólítást és a fizetési határidőt tartalmazó 
egyoldalú jognyilatkozat tervezetét, valamint a  szakmai ellenjegyző végleges tervezet megfelelőségéről szóló 
tájékoztatását. A Beruházásösztönzési Főosztály gondoskodik a jognyilatkozat támogató általi aláírásáról.

 (4) Az aláírt jognyilatkozatot a Beruházásösztönzési Főosztály postai úton megküldi a beruházónak, ezzel egyidejűleg 
pedig elektronikus másolatként a HIPA-nak.

 (5) Amennyiben a  (2) bekezdés alapján a támogató úgy dönt, hogy a beruházó szerződésszegése miatt a  támogatási 
szerződésben szereplő egyéb jogkövetkezményeket alkalmazza, úgy a  HIPA tájékoztatja a  beruházót a  támogató 
döntéséről, és szükség esetén felszólítja a  támogatási szerződésben meghatározott módon számított összeg 
visszafizetésére a támogatási szerződésben meghatározott határidő kitűzése mellett, ezzel egyidejűleg elektronikus 
másolatban megküldi tájékoztatásul az értesítést a Beruházásösztönzési Főosztály részére is.

 (6) Amennyiben a  beruházó a  számára megküldött felszólítás ellenére nem fizeti meg határidőben a  felszólításban 
meghatározott összeget, és nem kéri a határidő méltányosságból történő meghosszabbítását, úgy a HIPA erről és 
a rendelkezésre álló biztosítékok köréről a fizetési határidő lejártát követő legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja 
a  Beruházásösztönzési Főosztályt. A  fizetési kötelezettség határideje elmulasztásának megállapítása érdekében 
a  HIPA a  határidő lejártát követő 3 munkanapon belül erre vonatkozó információt kér a  Beruházásösztönzési 
Főosztálytól, mely ezen megkeresésre 3 munkanapon belül válaszol.

 (7) A  Beruházásösztönzési Főosztály a  (6)  bekezdés szerinti tájékoztatást követő legkésőbb 2 munkanapon belül 
a támogatási szerződés biztosítékainak érvényesítéséről mandátumülést kezdeményez.

 (8) A támogató a követelését a rendelkezésre álló biztosítékok közül elsősorban a benyújtott felhatalmazó levélen alapuló 
beszedési megbízás, másodsorban a rendelkezésre álló egyéb biztosíték útján érvényesíti.

 (9) Amennyiben a  beruházó megszüntetésére irányuló bármilyen eljárás – így különösen felszámolási eljárás, 
kényszertörlési eljárás vagy végelszámolási eljárás – indul, úgy a  HIPA feladata az  eljáráshoz kapcsolódó szakmai 
anyagok jogi és pénzügyi szempontú véleményezése, illetve a  szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok, 
megállapodások előkészítésében történő közreműködés.

22. A támogatási szerződés lezárása

26. § (1) A  HIPA a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését a  beruházó által elkészített és postai úton 
megküldött záróbeszámoló alapján, a  támogatási szerződésben meghatározott határidőben lefolytatott helyszíni 
záróellenőrzés keretében megvizsgálja, és megállapításait zárójegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a beruházó 
vagy meghatalmazottja minden lapján kézjegyével ellátja, valamint utolsó oldalán cégszerűen aláírja. A jegyzőkönyvet 
a  HIPA jelen levő munkatársai szintén minden oldalon kézjegyükkel ellátják, az  utolsó oldalon pedig beosztásuk 
megjelölése mellett aláírják.
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 (2) Ha a  HIPA az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálat alkalmával a  szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesülését 
állapítja meg, a  zárójegyzőkönyvet jóváhagyás céljából a  helyszíni záróvizsgálat lefolytatását követő legkésőbb 
5  munkanapon belül elektronikus másolatban megküldi a  Beruházásösztönzési Főosztálynak. A  zárójegyzőkönyv 
megküldésével együtt megküldi a HIPA a támogatási szerződés kölcsönös teljesülés mellett történő megszűnéséről 
szóló tájékoztatást tartalmazó levél (a továbbiakban: lezáró levél) végleges tervezetét is a  Beruházásösztönzési 
Főosztálynak.

 (3) Amennyiben a  Beruházásösztönzési Főosztály a  zárójegyzőkönyvet elfogadja, és a  HIPA tájékoztatása alapján 
a beruházóval szemben nincs folyamatban követeléskezelési eljárás, a Beruházásösztönzési Főosztály gondoskodik 
a lezáró levél támogató általi aláírásáról és postai úton történő megküldéséről a beruházó részére. A Beruházásösztönzési 
Főosztály a lezáró levél elektronikus másolatát a beruházónak való megküldéssel egyidejűleg megküldi a HIPA részére. 
A lezáró levél addig nem küldhető meg a beruházó részére, amíg a támogatási szerződésből fakadóan tartozása áll 
fenn a támogató felé, illetve vele szemben követeléskezelést folytat a támogató nevében eljáró HIPA.

 (4) A  Beruházásösztönzési Főosztály tájékoztatása alapján a  HIPA a  lezáró levél beruházó általi kézhezvételét követő 
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja a Magyar Államkincstárt a támogatási szerződés megszűnéséről, illetve 
lezárásáról.

 (5) A zárójegyzőkönyvnek a támogató által történő jóváhagyásával a szerződés megszűnik.
 (6) Ha a HIPA a helyszíni záró ellenőrzés keretében a szerződéses kötelezettségek teljesítésében elmaradást állapít meg, 

úgy a 21. alcímben foglaltaknak megfelelően jár el.

IV. FEJEZET
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK

23. Meghatalmazások kezelése

27. § (1) A  teljesítésigazolási, érvényesítési és utalványozási, valamint szakmai és jogi ellenjegyzési feladatokat ellátó 
munkatársakat a HIPA elnöke jelöli ki az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével, míg a pénzügyi ellenjegyzőre 
a 3. § d) pontjában foglaltak irányadóak.

 (2) A meghatalmazásokat 4 eredeti példányban kell elkészíteni, amelyből a HIPA elnöke által történő aláírást követően 
egy példány a  Költségvetési Főosztályt, egy példány a  Beruházásösztönzési Főosztályt, egy példány a Támogatási 
Főosztályt, a negyedik példány pedig a HIPA Gazdasági Főosztályát (a továbbiakban: Gazdasági Főosztály) illeti meg.

 (3) Személyi, illetve munkaköri változás esetén új meghatalmazás kitöltésével és jóváhagyatásával kell gondoskodni 
a jogosultság biztosításáról.

 (4) Az  aláírásmintákat tartalmazó dokumentumok lebonyolító szervi megőrzéséről a  HIPA iratkezelési szabályzatában 
foglaltak figyelembevételével szükséges gondoskodni.

24. Tervezés

28. §  A BC adott évi összegét a HIPA előrejelzése alapján a vonatkozó szabályok és az államháztartásért felelős minisztérium 
iránymutatása alapján a  minisztérium tervezi meg. Ennek keretében a  BC tárgyévi előirányzatáról szóló javaslatot 
a miniszter hagyja jóvá.

25. Teljesítésigazolás

29. § (1) Teljesítésigazolásra a  megítélt támogatások esetében a  HIPA erre a  feladatra kijelölt munkatársai jogosultak. 
Az igazoláshoz két teljesítésigazoló (előkészítő és ellenőrző) együttes jóváhagyása szükséges.

 (2) A teljesítésigazolás a 2. melléklet szerinti nyomtatvány aláírásával történik.
 (3) A  teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a  kiadások teljesítésének 

jogosságát, összegszerűségét.
 (4) A teljesítésigazolás során a mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott dokumentumok kerülnek 

ellenőrzésre.
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26. Érvényesítés

30. § (1) Az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az  Ávr. és az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 
Korm. rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

 (2) A teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell
a) a teljesítést igazoló munkatárs aláírásának az aláírásmintával való egyezőségét,
b) az összegszerűséget a teljesítésigazolás melléklete alapján,
c) a fedezet meglétét a minisztérium által minden hónap 10. napjáig megküldött PM05, valamint a támogatási 

szerződésből ki nem fizetett támogatás alapján.
 (3) Az  érvényesítésre kizárólag a  teljesítésigazolás megtörténtét követően kerülhet sor. Az  érvényesítési feladatokat 

ellátó személynek az  Ávr.-ben meghatározott végzettséggel kell rendelkeznie. Az  érvényesítés során feltárt hibák 
jelzésére a határidő az adott hónap 10. napja, a javításra 2 munkanap áll a Támogatási Főosztály rendelkezésére.

27. Likviditás tervezése

31. § (1) Minden hónap 5. napjáig megtörtént teljesítésigazolások alapján a Támogatási Főosztály elkészíti az  aktuális havi 
prognózistáblát, és továbbítja azt a Gazdasági Főosztály részére. A Gazdasági Főosztály továbbítja a prognózistáblát 
a  Költségvetési Főosztálynak a  tárgyhónap 9. napjáig. Az  igényelt forrás biztosításáról a  Költségvetési Főosztály 
intézkedni köteles. A pénzügyi fedezet lebonyolítási számlára történő utalásáról haladéktalanul köteles a Gazdasági 
Főosztályt tájékoztatni.

 (2) A Támogatási Főosztály és Gazdasági Főosztály negyedévente egyeztet egymással a várható kifizetések ütemezéséről, 
valamint annak forrásigényéről.

 (3) Amennyiben a kifizetések fedezetének biztosításához az előirányzat felülről nyitása szükséges, a HIPA haladéktalanul 
előkészíti a vonatkozó kormány-előterjesztés tervezetét és megküldi a Beruházásösztönzési Főosztály részére, amely 
haladéktalanul gondoskodik annak a Költségvetési Főosztály részére történő továbbításáról a szükséges többletforrás 
biztosítása érdekében.

 (4) A kormány-előterjesztés összeállításához a HIPA a szükséges adatokat biztosítja.

28. Utalványozás

32. § (1) Kifizetést csak utalványozást, azaz a BC terhére történő kiadás teljesítésének elrendelését követően lehet teljesíteni.
 (2) Utalványozni csak szabályszerűen érvényesített okiratot szabad.

29. Átutalás és számviteli elszámolás

33. § (1) A  HIPA Forrás SQL rendszeréből kinyomtatott kiadási utalványrendelet alapján – elektronikus átutalási  
rendszerben – a  Gazdasági Főosztály gondoskodik az  átutalási megbízás Magyar Államkincstárhoz történő 
továbbításáról.

 (2) Az  átutalási megbízás teljesítését megelőzően a  mindenkor hatályos előírások szerint kerülnek bejelentésre 
a kifizetések, megjelölve az átutalás napját és az átutalandó összeget.

 (3) A támogatások folyósítása során a minisztérium köztartozás-vizsgálattal és köztartozások visszatartásával kapcsolatos 
feladatait a Magyar Államkincstár látja el.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	55.	szám	 4807

 (4) A HIPA gondoskodik a támogatási szerződések Országos Támogatás-ellenőrző Rendszerbe történő bejelentéséről.
 (5) A  HIPA a  minisztérium részére éves szakmai és pénzügyi beszámolót küld a  hatályos lebonyolító szervi 

megállapodásban meghatározott határidők szerint. Az elszámoláshoz csatolni szükséges az adott időszak főkönyvi 
kivonatát, a  Forrás SQL rendszerből előállított kötelezettségvállalás analitikus kimutatást, valamint a  BC 
kötelezettségvállalás nyilvántartást.

30. A támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, kötelezettségek pénzügyi analitikus 
nyilvántartásának rendje

34. § (1) A BC státusz tartalmazza a megkötött támogatási szerződések, valamint az elfogadott és kiadott támogatási ajánlatok 
éves ütemezését, valamint a  támogatási programkeret helyzetét. A  nyilvántartást a  Támogatási Főosztály vezeti, 
amelyhez szükséges az előirányzat aktuális állapotát bemutató PM05 adatlap, amelyet a minisztérium minden hónap 
10. napjáig a HIPA rendelkezésére bocsát.

 (2) A  kötelezettségvállalások nyilvántartásának alapja a  megkötött támogatási szerződések alapján a  Forrás SQL 
rendszerben – a HIPA erre a célra elkülönített adatbázisában – rögzített egyedi nyilvántartási számmal rendelkező 
kötelezettségvállalások analitikus kimutatása.

 (3) A támogatási szerződéseket érintő módosításokat a Gazdasági Főosztály a Forrás SQL rendszer Kötelezettségvállalási 
moduljába átvezeti.

 (4) Az  aláírt támogatási szerződéseket és módosításaikat, valamint azok hatályba helyezéséről szóló értesítő levelek 
másolatát a Támogatási Főosztály a kézhezvételtől számítva 2 munkanapon belül átadja nyilvántartásba vétel céljából 
a Gazdasági Főosztály részére.

 (5) A  hatályos támogatási szerződések esetében a  beruházók a  támogatás kifizetésének igénylése során megküldik 
a  Támogatási Főosztály részére a  rendelkező levelet. Az  iktatószámmal és a beérkezés dátumát tartalmazó 
érkeztetőbélyegzővel ellátott támogatás igénybevétel lehívással kezdődik a szakmai, majd a pénzügyi teljesítésigazolás 
folyamata.

 (6) A teljesítésigazolással ellátott igény a Gazdasági Főosztályra kerül, ahol megtörténik a Forrás SQL rendszer elkülönített 
adatbázisának Pénzügy moduljában a  kiadási utalványrendelet elkészítése, annak érvényesítése és utalványozása 
az utasításban meghatározottak szerint.

V. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

35. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Az  utasítás rendelkezéseit – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a  hatálybalépését követően benyújtott 

támogatási kérelemmel indult eljárásokban, valamint az utasítás hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásoknak a  támogatási szerződés hatálybalépésének időpontját követően esedékes eljárási 
cselekményei tekintetében kell alkalmazni.

36. §  Hatályát veszti a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján 
nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről szóló 9/2016. (IV. 29.) KKM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter



4808	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2018.	évi	55.	szám	

1. melléklet a 23/2018. (X. 11.) KKM utasításhoz

MEGHATALMAZÁS ÉS ALÁÍRÁSMINTA

szakmai ellenjegyzésre/jogi ellenjegyzésre/pénzügyi ellenjegyzésre/ 
teljesítésigazolásra/érvényesítésre/utalványozásra* 

Meghatalmazott

neve

szervezeti egysége 

beosztása 

A meghatalmazás érvényességének kezdete  

A meghatalmazás érvényességének megszűnése  

Meghatalmazott aláírásmintája  

Meghatalmazó 

neve  

beosztása

aláírása

Meghatalmazás kelte

* A megfelelő aláhúzandó!
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2. melléklet a 23/2018. (X. 11.) KKM utasításhoz

Teljesítésigazolás 
(minta)

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint 
a(z)  <szerződésszám> számú támogatási szerződéshez benyújtott elszámolás alapján az  alábbi összeg teljesítését 
igazolom:

Kedvezményezett: <partner>
Cím: <cím>
Számlaszám: <bankszámlaszám>
Adószám: <adószám>
Kötelezettségvállalás száma: <kötelezettségvállalási bizonylat száma>

Jelenleg fizetendő összeg: <utalandó összeg>

A teljesítést igazolom:

Budapest, ………………………………

…………………………………… 
(ellenőrző neve) 

ellenőrző

…………………………………… 
(előkészítő neve) 

előkészítő
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3. melléklet a 23/2018. (X. 11.) KKM utasításhoz

A 18. § (9) és (10) bekezdései szerinti hitellimit:

Megfelelő hitelminősítés Megfelelő bonitás Biztosítási érték/EBITDA Feltétel
Max. kezességi limit 

meghatározása

<= 5% VAGY EBITDA*5 - Kötelezettségek

A 18. § (11) bekezdése szerinti hitellimit:

Megfelelő hitelminősítés Nem megfelelő bonitás Biztosítási érték/EBITDA Feltétel
Max. kezességi limit 

meghatározása

<= 5% ÉS EBITDA*5 - Kötelezettségek

A külgazdasági és külügyminiszter 24/2018. (X. 11.) KKM utasítása  
a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemdohányzó intézménnyé nyilvánításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva, a  nemdohányzók 
védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 
4.  §  (6)  bekezdésére, valamint a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 38.  §-ára figyelemmel a  következő utasítást  
adom ki:

1. §  Az  utasítás hatálya a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) 
vagyonkezelésében lévő és a minisztérium által bérelt belföldi és külföldi hivatali létesítményekre terjed ki.

2. §  A külpolitikáért felelős miniszter a minisztériumot a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 4.  § (6)  bekezdésére figyelemmel nemdohányzó 
intézménnyé nyilvánítja.

3. §  A  2.  §-ra figyelemmel az  1.  §-ban meghatározott hivatali létesítményekben dohányzóhely nemzárt térben sem 
jelölhető ki.

4. §  A  Külügyminisztérium létesítményeiben a  dohányzásról és a  dohányzóhelyek kijelöléséről szóló 8/2012. (III. 30.) 
KüM  utasítás [a továbbiakban: 8/2012. (III. 30.) KüM utasítás] alapján kijelölt dohányzóhelyek az  utasítás 
hatálybalépésével megszüntetésre kerülnek.

5. §  Az utasításban foglaltak végrehajtását
a) az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetője, illetve az általa megbízott személy,
b) a külképviselet vezetője, illetve az általa megbízott személy,
c) a tűz- és munkavédelemért felelős személy,
d) a munkavédelmi bizottság
jogosult ellenőrizni.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a 8/2012. (III. 30.) KüM utasítás.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 34/2018. (X. 11.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között  
a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló  
2018. évi XXIX. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XXIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 19-i 114. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 18. cikk (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a Megállapodás 
hatálybalépéséről:
„A jelen Megállapodás a  legutolsó olyan írásbeli, diplomáciai úton történő értesítés kézhezvételének napjától 
számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a  Felek értesítik egymást a  Megállapodás hatályba 
léptetéséhez szükséges belső eljárások befejezéséről.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napja: 2018. szeptember 10.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. október 10.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2018. évi XXIX. törvény 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy  
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról 
és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXIX. törvény 2. és 3. §-a 2018. október 10-én, 
azaz kettőezertizennyolc október tizedikén hatályba lépett.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 35/2018. (X. 11.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között  
a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás  
kihirdetéséről szóló 2018. évi XXII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XXII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 5-i 106. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya 
és  a  Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a  diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik  
vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 10. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai 
úton küldött értesítései közül az utolsónak a kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.”

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2018. augusztus 6.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2018. szeptember 5.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2018. évi XXII. törvény 4.  § (3)  bekezdésével megállapítom, hogy  
a  Magyarország Kormánya és a  Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a  diplomata-útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXII. törvény 2. és 3.  §-a  
2018. szeptember 5-én, azaz kettőezertizennyolc szeptember ötödik napján hatályba lépett.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 36/2018. (X. 11.) KKM közleménye  
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 
védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXIII. törvény 2. és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi XXXIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. július 19-i 114. számában kihirdetett, a Magyarország és 
a Tádzsik  Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás 
14. cikk 2. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: 
„A Szerződő Felek diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást arról, hogy a jelen Megállapodás 
hatálybalépéséhez szükséges belső eljárási követelményeiknek eleget tettek. A Megállapodás az utolsó értesítés után 
hatvan nappal lép hatályba.” 

A hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírások teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítés 
keltének napja: 2018. szeptember 5. 
A Megállapodás hatálybalépésének dátuma: 2018. november 4. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi XXXIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi XXXIII. törvény 2. és 3. §-a 2018. november 4-én, azaz kettőezertizennyolc 
november negyedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

796540F
884459I
363581B
753271H
015042N
041146R
057056K
072030N
091125K
105471N
109259K
111597P
113295C
156064L
174408F
184973M
188299K
224067P
227117F
241332L
272569M
277756M
296513I
312486N
326896N
328510M
330677P
347441P
373255H
395239I
397085P
404759P
412470D
436391M
449478G
454841E
461023P
473083N
476849N

479438N
489558K
490526I
504034R
522674R
565066H
575743E
594430N
632398L
681978H
721733L
739488P
828559M
836981P
861092N
869948R
877058L
924300M
956529M
961924K
002764B
021243H
025973P
028099N
028576R
033404H
043658A
072394L
080732P
085588I
093186N
106323I
114768E
119445N
122603P
124286P
139565P
146544K
157412P

158034R
164850G
167790R
176955I
201477H
210761L
212028N
219097R
240604R
245362P
255013G
258290G
266641M
274795G
278890M
280755A
284519R
287905N
287941L
296178I
298212J
308576P
313564N
314784P
320864A
322767I
334119K
337801L
345707B
352679P
355905M
380549P
384765L
397429N
405200P
432428L
441121H
453354G
453567J

470079I
473513M
485115F
490894I
493056D
501970M
503516E
510598E
512354N
520754R
520933M
525344L
525409E
532324G
535901L
539023R
545487J
553027N
555588M
556575L
557083K
579811L
586309N
587625R
597347M
617620L
627873P
632686L
638691D
647875K
650114N
653341G
663423K
664537L
673156J
684323R
684423C
691547N
706831L

712824L
717914L
718304N
719649K
720013N
720733M
724018M
729362G
737255R
737914N
745784I
754408P
756322G
760705R
762325K
763449P
771849L
780149I
781478N
785628D
793661P
812254M
814074J
822418N
826356N
828559R
834434G
840608P
856048I
856687H
857981P
866972I
874612J
875182C
886267H
887490P
898190C
902026R
910998N
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914637K
917317P
924003N
926180L
934965G
940559P
945403M
950962K
957580H
958856L
960418I
977438M
979597C
986355J
988257P
995397N
031001K
043655P
052329K
054825K
055323H
071088N
090615K
119855P
146733N
171624N
181573G
195805I
198411J
200581P
224155E
250112N
250214P
270395N
270445N
281395I
281940P
299161L
307759G
311564L
318225B
334287R
376571P
381383G
382378H
384714M
392392H
400083G
405981M
409817M
414556H
421089I
438865L
448858P

454113K
458501N
475065G
479142L
483591L
492960H
503019D
509922A
518122H
540303H
543313L
546474N
551177I
558567R
570394R
575878M
583657K
606620L
609085J
610284P
619199K
619323N
620213J
652165P
656325G
680425I
680869I
681742L
687483N
696955J
701480R
702403M
704895M
711543P
715065G
737870P
738333G
738337P
749084M
750059I
761035P
763770R
777730P
782223D
791114N
800219N
840333E
845216P
847621J
850489N
854035P
892222P
895844L
901310M

925128N
926147K
928030M
934267P
939600L
977945K
989490M
625227M
014691R
017568C
020848I
021116K
022443H
025882I
031500H
033698I
037699C
040569P
043750H
045297L
063743L
064064L
070338H
077638I
077904N
086020M
092254M
102890L
103942F
116973N
119093G
124850P
131253L
132020N
139360I
144173N
144836R
145263G
150219R
152473R
157240P
158372K
159776K
161523H
166721M
169083J
174364M
176385D
181928I
182891K
183848B
187443P
188123M
189168L

189171R
194708M
197452D
197693C
197927H
200631E
202185R
202685K
205563P
209270P
214215N
216536A
228045P
243218F
243606G
245012F
268100P
268808F
269926N
277312L
279814P
284574P
287249H
303959H
304591P
307591I
308813R
315322J
315868N
326838M
330834I
336649K
344357P
350735R
351984E
356853N
363522J
367612L
367917P
378221R
388356I
391966J
400960F
404683F
419637P
422123M
424483K
427303H
432648M
432650N
434921J
444717R
452954M
453830I

462823M
463098N
465397K
491811I
497778R
504214M
506265H
512511L
513192K
520381R
522189M
522638G
523083K
523103J
537398M
540531K
554937M
558048G
563832R
575228P
577272R
599677L
600126M
607655M
609530P
613378L
616559N
617719K
620082J
621082A
629629N
630742N
631925I
638235L
641882H
643312I
645539M
646376P
659072M
660022J
661612I
672234M
675493J
679383J
700821B
711246M
722168E
747900P
748136E
748382C
753994G
754889N
755646M
760022K
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770565M
777635F
780902M
782287E
790991M
795640R
798931F
799644N
802989L
804732N
813224P
824598M
825543P
833218J
838605R
856102M
857272F
860108K
875378R
878433K
885714M
887307J
888087K
893689M
905503H
910322K
911456N
912793P
917578P
919790J
919995N
924835L
930844M
933968N
935482G
943360N
945293H
949620E
949642K
951693P
956559L
965864H
966687N
979246P
981312K
981992N
984652P
995535K
002910F
013646F
026035J
041583R
051432G
051737L

074862P
077253R
077394E
085366K
093093M
096968N
097876N
102667F
115283H
117252N
119244N
119476L
127406N
133992P
138015I
143262K
148624P
150382E
153371R
154363N
156838R
160552L
165486K
167827P
183917C
189311H
191308I
192470N
196731I
205775K
213809H
215059N
218095R
235495G
241037H
243438L
258541P
259125R
274975P
276798A
286161I
291281K
292930R
294573H
301382P
303567N
338171N
338315P
338805M
346718E
364120M
365695L
419701N
425327K

427922E
429870M
435290N
436501R
444477R
444994I
448288M
451839P
453618N
463137R
463224R
475126L
484786P
486906J
497984R
505912I
506533R
507191M
509422P
513411M
519272N
521655D
529757D
534195M
538094L
540165L
550247N
554229G
563252J
564238N
572277I
576497I
583505P
583556R
587783M
599293R
603283H
609331A
614883L
619371J
620582F
623196M
625943R
630836M
631228P
644385M
649081J
657546J
659344M
671561P
676768L
677358K
678759G
679294J

684168R
693064M
699124H
702279N
712280B
714766M
714918M
725554F
732657N
751829D
757358M
761068I
767079N
769514N
780466H
790525J
791560K
795455P
800375R
805190P
819340N
820010N
822065P
831014N
832031L
839651J
839898M
853198G
854807C
856259G
856310C
859121P
867363M
869285H
881446M
900367K
904199L
907248E
936763J
961204M
981321F
982627E
986387B
987468M
996595K
001372J
011940N
020210P
021137P
028713R
042119R
045160E
048877P
053382J

059040J
066715R
067261M
082897R
083103R
083486R
087744B
111038E
112349N
116068H
127899P
128161R
140736N
151659E
160712P
161289R
165765J
172762R
172966R
173151R
194748D
195131N
208175R
230174G
231982G
236056M
256813P
262561E
264319R
277086M
303532R
305954P
326553L
326646M
369104R
374027L
375263N
385251F
404326A
417100M
458874R
471151J
496312H
512535L
546539M
559097N
569946I
576189G
587250I
619063F
630530N
652693N
658900P
660857G
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662692E
663214M
674109G
674238N
678248R

694339M
699832G
708221P
730712H
743253I

753627F
782089N
792905I
814563H
818852M

855429B
881909D
892774C
925092H
928601L

934299B
990927H

Budapest, 2018. október 3.

Ajka Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
„Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” 
megnevezésű feladatra

A pályázati felhívás tárgya:
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Veszprém város vonatkozásában, 
közszolgáltatási szerződés keretében.

A szerződés időtartalma:
Kiíró a  szerződést határozott időtartamra, 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra, 
2 évre köti.

A pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázati eljárás fontosabb dátumai:
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11. 10 óra.
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2018. december 28.
A szerződés tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft + áfa.
A pályázati kiírás ellenértékét a  Pályázó átutalással teljesítheti az  Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  
11748038-15429726 számú bankszámlájára.
A pályázati kiírás az  átutalási megbízás másolatával vehető át 2018. október 11. – 2018. december 10. között  
9–11 óráig a következő címen:
Ajka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
8400 Ajka, Szabadság tér 12. V. emelet 514-es iroda
Tel.: +36/88/521-100, e-mail: varosepites @ hivatal . ajka . hu
A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja.

Az elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében 
legjobb ajánlatot benyújtó Pályázóval kerül sor szerződéskötésre.
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Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása  
Karcag Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására a 2019. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban

 1. A pályázat kiírója: Karcag Városi Önkormányzat (5301 Karcag, Kossuth tér 1.)

 2. A pályázatot a kiíró (Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és más vonatkozó 
jogszabályok hatályos rendelkezései szerint folytatja le. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató 
a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben 
a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek: nem felel meg a pályázó, ha
– végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, illetőleg ha 

az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban;
– tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetve akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
5. § (2) bekezdés b), illetve f ) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg 
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

– az ajánlat benyújtásakor az adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami 
pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége van, kivéve, ha arra halasztást kapott;

– a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával 
összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, 
illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

– az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban 
megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított;

– nem rendelkezik a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos 
személyszállító engedéllyel.

Minden más feltételt részletesen a pályázati dokumentáció tartalmaz.

 4. A pályázati dokumentáció: A pályázati dokumentációt a kiíró az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan biztosítja 
úgy, hogy azt e-mailben kell igényelni az Önkormányzattól a nyes terf @ ph .ka rcag.h u címén, amelyre a következő 
munkanapon a pályázat kiírója a dokumentációt megküldi.

 5. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. december 13. 10 óra.

 6. Az elbírálás szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
Az ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra 
a nyertes ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján.

Részszempont Pontszám

a) Igényelt önkormányzati támogatás összege: A pályázó minél kisebb további önkormányzati 
támogatásra tart igényt. Az igényelt támogatás mértékét Ft/km összegben, magyar forintban 
kell megadni. Az igényelt támogatás mértékét a szerződéses időszakban nem lehet emelni:

60

b) Mozgásukban korlátozott személyek utazási feltételét is biztosítani tudja (igen – nem): 20 

c) Helyi autóbuszvezetőket alkalmaz (igen – nem): 20

Az értékelés az a) pont esetében az arányosítás módszerével történik. A legjobb ajánlat (legkisebb önkormányzati 
támogatási igény Ft/km) 60 pontot kap, a legrosszabb (legnagyobb önkormányzati támogatási igény Ft/km) 1 pontot 
kap, a többi ajánlat egyenes-arányosítás módszerével kerül értékelésre 1–60 pont között.
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A b)–c) pontok esetében amennyiben az ajánlattevő a feltételeket teljesíti, vagyis igen választ ad, úgy megkapja 
a maximálisan adható pontszámot. 
A legtöbb pontot elérő ajánlat lesz az összességében legelőnyösebb. 

 7. Az eredményhirdetés időpontja: 2018. december 21. 10 óra.

 8. A szerződéskötés időpontja: 2018. december 27. 10 óra.

 9. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja: 2019. január 1.

 10. A közszolgáltatási szerződés időtartama: 3 év 2019. január 1-jétől 2021. december 31-éig

 11. A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérhető, illetve a kapcsolattartó: Karcag Városi Önkormányzat 
(5301 Karcag, Kossuth tér 1.) Nyester Ferenc, nyes terf @ ph.kar cag.h u
Minden további információ a pályázati dokumentációban megtalálható.

Siklós Város Önkormányzata pályázati felhívása  
Siklós város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás ellátása  
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Siklós Város Önkormányzata (7800 Siklós, Kossuth tér 1.) Siklós város közigazgatási területén végzendő közúti 
személyszállítás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot írt ki.

A szolgáltatás megkezdésének napja: 2019. január 1.

A szerződés időtartama: 2019. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17. 10 óra.

Az elbírálás módja: Nyertes a legkevesebb veszteségkiegyenlítés mértékét (nettó Ft/év) prognosztizáló ajánlatot tevő 
pályázó.

Az eredményhirdetés időpontja: A benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

A szerződéskötés időpontja: Az eredményhirdetés időpontját követő 10 napon belül.

A pályázati kiírás elérhető: Díjmentesen letölthető a  w w w. siklos . hu honlap főoldaláról, vagy személyesen kérhető 
a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városüzemeltetési Osztály I. emelet 15. sz. irodájában (7800 Siklós, 
Kossuth tér 1.) ügyfélfogadási időben.
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