
 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a 2019. évi hulladékgazdálkodási fejlesztési egyedi támogatásokról 

 

 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés f) 

pontja és a 22. § (1) bekezdése alapján a termékdíjköteles termékek hulladékával kapcsolatos 

hulladékgazdálkodás fejlesztésére fordítható támogatás elnyerése érdekében az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50., továbbiakban: Támogató) egyedi 

támogatási lehetőséget tesz közzé. 

 

Kérjük a Támogatási igényt benyújtókat az egyedi támogatási kérelem (továbbiakban: 

Támogatási kérelem) összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el jelen tájékoztatót 

és a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintákat. 

 

Általános szabályok 

 

A Támogatás célja a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex 

hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyság növelésének, 

továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése.  

 

A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20/35/15 

hulladékgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 

keretfelosztása alapján a fejlesztési célokra felhasználható fedezet. 

 

A Támogató a Támogatási kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt, a 

támogatás a Támogatói Okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg 

formájában (egy összegű előfinanszírozás) kerül kifizetésre, utólagos elszámolási 

kötelezettség mellett.  

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok – 

ezen belül a műanyag, üveg, fa, fém, papír és társított csomagolási hulladék, elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékai – anyagában történő hasznosítását biztosító 

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok.  

 

A támogatás elsődlegesen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke és 108. 

cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyílvánításáról szóló 651/2014/ EU Bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU 

Bizottsági rendelet) 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz 

nyújtott beruházási támogatásként vehető igénybe.  

 

A Támogatási kérelem alapján nyújtott, a 651/2014/EU Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 

támogatás összeegyeztethetőségének megítélésénél a 651/2014/EU Bizottsági rendelet, 

valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
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A 651/2014/EU Bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 47. cikke szerinti hulladék-

újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás más vállalkozás által 

termelt hulladék újrafeldolgozáshoz és újrahasználatához nyújtható. 

 

A 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási 

támogatás mértéke (%) 
 nagyvállalkozás közép-vállalkozás kisvállalkozás, 

mikrovállalkozás 

Valamennyi település a 37/2011. 

Korm. rendelet 25. § (1) 

bekezdésében foglalt területi 

besorolástól függetlenül 

(ALAP Támogatási intenzitás) 

35 45 55 

+ 15 %: 

37/2011. Korm. rendelet 25. § 

(1) bekezdés a)-c) szerinti 

régióban 

50 

(35+15) 

60 

(45+15) 

70 

(55+15) 

+ 5 % 

37/2011. Korm. rendelet 25. § 

(1) bekezdés d) pont da) és db) 

alpontjai szerinti régióban 

40 

(35+5) 

50 

(45+5) 

60 

(55+5) 

Különböző támogatási intenzitású telephelyeken megvalósuló fejlesztés esetén a 

legalacsonyabb támogatási intenzitást kell alkalmazni az egész projekt tekintetében. 

 

A 47. cikk szerinti hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási 

támogatás jogcímen kívül adott esetben a termékdíjköteles termékek hulladékával 

kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztése körében a 651/2014/EU Bizottsági rendelet 

szerinti egyéb támogatási jogcím az ott meghatározott feltételek mellett alkalmazható. 

 

Fentieken túlmenően a termékdíjköteles termékek hulladékával kapcsolatos 

hulladékgazdálkodás fejlesztése területén adott esetben de minimis támogatásként az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 

1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján, az abban meghatározott feltételek teljesülése 

mellett alkalmazható. 

 

Benyújtás módja 

 

A Támogatási kérelmet (Adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek) géppel kitöltve, 

oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, valamint minden oldalon cégszerűen aláírva a 

következő módokon szükséges benyújtani: 

a) elektronikus úton beszkennelve pdf. formátumban a thf@itm.gov.hu e-mail címre, 

valamint 

b) postai úton a teljes Támogatási kérelmet 3 eredeti példányban papír alapon, minden 

oldalát cégszerűen aláírva és 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható 

CD/DVD) tértivevényes küldeményként az elektronikus benyújtást követően 

legkésőbb 3 naptári napon belül.  

mailto:thf@itm.gov.hu
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Postacím: Innovációs és Technológiai Minisztérium Termékdíj és 

Hulladékhasznosítási Főosztály 1441  Budapest, Pf. 88. A borítékon kérjük 

feltüntetni: „FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI KÉRELEM”. 

 

A Támogatási kérelem kötelező tartalmi elemei 

 

A Támogatási kérelem keretében az alábbi dokumentumokat kérjük beküldeni:  

a) géppel kitöltött adatlap (kézírással nem elfogadható!) tartalomjegyzékkel, 

oldalszámozással, cégszerűen aláírva minden oldalon, (az adatlap 4. táblázatában 

feltüntetett igényelt támogatás összegének meg kell egyeznie a költségterv 

összegével), 

b) a nyertes árajánlat(ok)nak megfelelő részletességgel kifejtett költségterv cégszerűen 

aláírva minden oldalon (elektronikusan szerkeszthető excel formátumban is!), 

valamint szakmai feladatterv (formanyomtatvány alapján), 

c) a fejlesztéssel megvalósuló hasznosítási tevékenység eredményeként  létrejövő 

másodnyersanyag átvevőjével kötött megállapodást vagy szándéknyilatkozatát, 

 

d) a beszerezni tervezett eszközökre vonatkozóan legalább 3 db részletes (kivéve, ha 

kizárólagos gyártója, forgalmazója van a terméknek), az árajánlat adó által aláírt 

árajánlat, idegen nyelvű árajánlat esetén annak magyar nyelvű fordítása, Támogatási 

igényt benyújtó által cégszerűen aláírva minden oldalon, 

(3 db-nál kevesebb benyújtott árajánlat, továbbá nem a legalacsonyabb összegű 

árajánlat elfogadása esetén indoklás(ok) csatolása szükséges) 

e)  30 napnál nem régebbi állami adó- és vámhatóság által kiállított nemleges 

adóigazolás és a székhely szerinti önkormányzat által kiadott adóigazolás, vagy 

cégszerűen aláírt köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása,  

f) a Támogatási igényt benyújtó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek 

pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által 

hitelesített 90 napnál nem régebbi aláírás mintája vagy egy már meglévő aláírás minta 

közjegyző által hitesített másolata, ami igazolja az aláírási jogosultságot, cégszerűen 

aláírva minden oldalon,  

g) a létesítő okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a támogatott 

szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okiratot, cégszerűen aláírva minden 

oldalon, 

h) a gazdasági társaság létesítő okiratának eredeti példánya, vagy közjegyző, vagy az 

okiratot készítő ügyvéd által hitelesített másolata, cégszerűen aláírva minden oldalon, 

i) egyéni vállalkozó esetén a személyi azonosítására alkalmas fényképes- és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány hitelesített 

másolata vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv igazolása az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásában történő szereplésről, cégszerűen aláírva minden oldalon, 

j) 30 napnál nem régebbi átláthatósági nyilatkozat, cégszerűen aláírva minden oldalon 

(formanyomtatvány alapján),  

k) Támogatási igényt benyújtó nyilatkozata, cégszerűen aláírva minden oldalon 

(formanyomtatvány alapján), 

l) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cégszerűen aláírva minden oldalon 

(formanyomtatvány alapján), 

m) KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat, cégszerűen aláírva minden 

oldalon (formanyomtatvány alapján), 
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n) támogatott tevékenységhez vagy – amennyiben a szükséges engedély a támogatott 

tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető be – a támogatott 

tevékenység megkezdéséhez esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyek 

másolata, cégszerűen aláírva minden oldalon, vagy amennyiben nem rendelkezik a 

támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedéllyel, cégszerűen 

aláírt nyilatkozat arról, hogy az engedélyek beszerzése érdekében a szükséges jogi 

lépéseket megtette, 

o) tulajdonostársak hozzájárulását, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül 

szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdona, továbbá csatolni 

szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és 

a megvalósítást követő 3 vagy 5 éves üzemeltetéshez, cégszerűen aláírva minden 

oldalon, 

p) a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó 

vázrajzot, cégszerűen aláírva minden oldalon, amennyiben a projektet osztatlan közös 

tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, 

q) amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a Támogatási 

igényt benyújtó tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a 

bérbeadó, illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt 

megvalósításához és a Támogatási igény benyújtójára vonatkozó fenntartási időszakra 

értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal 

biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás működtetését legalább a 

projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat. Amennyiben a bérleti 

szerződésben a bérleti díj összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt 

átszámítani forintra a Támogatási kérelem benyújtását megelőző napon érvényes 

MNB hivatalos árfolyamán. A fenti dokumentumokat cégszerű aláírással szükséges 

ellátni minden oldalon. 

 

Amennyiben az e) pont alapján benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, 

mint a Támogatási kérelem benyújtásától számított 30 nap, a Támogatási igény 

benyújtójának nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás 

nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a 

Támogatási kérelem benyújtásától számított 30. nap. 

 

Amennyiben a Támogatási igényt benyújtó három éven belül több alkalommal nyújt be 

Támogatási kérelmet/pályázatot a Támogatóhoz, akkor az e) és g) pontban foglalt 

okiratokat a legkorábban benyújtott Támogatási kérelemhez/pályázathoz kell csatolni, 

további támogatási kérelemben/pályázatban elegendő nyilatkozni arról, hogy ezen 

okiratokban foglalt adatok nem változtak. 

 

 

 

 

 

 

 



Oldal 5 / 9 

 

A Támogatási kérelem formanyomtatványai letölthetők a 

www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes oldalról. 

 

 

Hiánypótlás 

 

Ha a Támogatási igényt benyújtó a beküldött Támogatási kérelmet hibásan, hiányosan 

nyújtotta be, a Támogató a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett, a Támogatási 

igényt benyújtó által megadott elektronikus (e-mail) címen – értesíti, illetve felszólítja a 

Támogatási igény benyújtóját az ellentmondások feloldására, a hiányosság(ok) pótlására, 

feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében 

pótolhatóak.  

 

Saját forrás 

 

A Támogatási igény benyújtójának legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás 

bankhitelből és egyéb forrásból (így például tagi kölcsön), kifejezetten pénzügyi eszközökből 

állhat. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más 

költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek 

minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek 

megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal 

összhangban nyújtott önerő támogatást. A Támogatási igény benyújtójának legalább a projekt 

elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részéből 

minimum 25 %-át kitevő igazolt számlapénzzel kell rendelkeznie.  

 

A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat legkésőbb a Támogatói Okirat 

kiadásának napjáig kell benyújtani.  

 

Biztosítékok 

 

A Támogatási igényt benyújtó a támogatás összegéig köteles biztosítékot nyújtani, amely az 

alábbi biztosítékok közül a Támogatási igényt benyújtó választása szerinti biztosítékkal 

nyújtható. 

 

Biztosíték lehet: 

a) a Támogatási igényt benyújtó valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány 

miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra 

való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt számlaszámonként 1-1 db eredeti 

példányban, vagy 

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdés b) pontja alapján az 

alábbi biztosítékok benyújtására van lehetőség a Támogatási igényt benyújtó 

választása szerint:  

 ingatlan jelzálogjog, 

 bankgarancia, 

 a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, 

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes
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 garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

 biztosító által nyújtott kezesség. 

 

A b) pontban meghatározott biztosítékoknak a megvalósítási időszakot követően a Támogatói 

Okiratban szereplő összeg 50 %-ának megfelelő mértékig kell szólnia. 

 

A támogatási összeg folyósítása csak akkor teljesíthető, ha a biztosítékok a Támogatói 

Okiratban foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 

 

Kizáró okok 

 

Nem részesülhet támogatásban a Támogató jogszabályban előírt céljaihoz, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az Ávr. 

előírásaihoz, a támogatások nyújtására vonatkozó európai uniós és hazai jogi 

szabályozás rendelkezéseihez, valamint jelen Tájékoztatóban szereplő követelményekhez 

nem illeszkedő, azokkal ellentétes, vagy azokat nem teljesítő Támogatási kérelem. 

 

Forráskimerülés 

 

Forráskimerülés esetén a Támogató nem fogad be több Támogatási kérelmet és erről a 

www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes honlapján tájékoztatást ad.  

 

Támogatói Okirat 
 

A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követően Támogatói Okirat kiadásával és 

megküldésével tájékoztatja a Támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, a 

támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeiről. Támogató a Támogatói 

Okirat megküldésével egyidejűleg tájékoztatja Támogatási igény benyújtóját a Támogatási 

kérelemben megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési 

támogatás feltételekhez kötése esetén ennek indokairól, a Támogatási igényt benyújtó által 

teljesítendő feltételekről. 

 

Az előleg kifizetése legkésőbb a Támogatói Okiratban foglalt feltételek maradéktalan 

teljesülését követő 15. napig történik meg.  

 

 Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) 

bekezdése értelmében a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beszerzés 

vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a szervezet vagy személy, 

amelynek beszerzését szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott 

beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben (jelenleg 221.000,- 

euró, azaz 68.655.860,- forint), építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint 

összegben az ITM közvetlenül támogatja.  

 

A projektek mihamarabbi megvalósítása érdekében szeretnénk felhívni a figyelmüket a Kbt. 

53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés alkalmazására, amely alapján feltételes 

közbeszerzés indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, 

projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy 

http://www.szelektivinfo.hu/iparfejlesztes
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fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának 

megjelenésére – és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az 

igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az 

eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a Kbt. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja értelmében az 

ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásba, 

építési beruházás esetén pedig a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba. 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felsorolását tartalmazó névjegyzéket az 

alábbi linken érhetik el: 

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok  

 

A projekt megvalósításának időtartama 

 

A projekt megvalósításának időtartama a Támogatási kérelem benyújtását követő naptól 

legkésőbb 2020. október 31. napjáig tart.  

 

A projekt megvalósítását a Támogatási igényt benyújtó csak saját felelősségére kezdheti 

meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontja és a Támogatási kérelem 

eredményéről szóló értesítés időpontja között. 

 

 

Záró Projektjelentés  

 

A Támogatási igényt benyújtó köteles a projekt fizikai befejezésének napjától számított 30 

napon belül, de – Támogatási igényt benyújtó által lefolytatásra kerülő közbeszerzési kiírás 

esetében – legkésőbb 2020. november 30. napjáig a részletes pénzügyi elszámolást és szakmai 

beszámolót tartalmazó Záró Projektjelentést benyújtani a Támogató részére.  

 

A Záró Projektjelentés formanyomtatványát és a beszámolók összeállítására vonatkozó 

útmutatót és annak mellékleteként a számlaösszesítőt a Támogató elektronikus úton küldi meg 

a Támogatási igény benyújtónak. A kitöltött és nyertes Támogatási igényt benyújtó által 

eredetiben és cégszerűen aláírt, határidőre megküldött Záró Projektjelentés a Támogatói 

Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

Az elszámolható költségek köre  

 

A projekt keretében kizárólag a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, pénzügyileg 

teljesült, számlával igazolt költségek számolhatók el a 651/2014/EU Bizottsági rendelet és a 

1407/2013/EU bizottsági rendeletben, az Áht., Ávr., a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról meghatározottak szerint.  

 

Az elszámolható költség (a támogatás alapja) a belföldi és külföldi költségszámlák ÁFA vagy 

értéktöbbletadó nélküli összege. 

 

ÁFA visszaigénylésre nem jogosult Támogatási igényt benyújtó esetében a támogatás alapja a 

bruttó költség. 

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a Támogatási kérelem 

elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények 

nem vehetők figyelembe. A támogatási döntést követően az elszámolható költségek 

módosítására a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően van lehetőség. 

 

Projekt területi korlátozása 

 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Támogatási igényt benyújtó 

cégkivonatába/vállalkozói igazolványba bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe lehet. A projektnek több megvalósulási helyszíne is lehet. 

 

A projekt megkezdése  

 

A projekt megvalósítása a Támogatási kérelem benyújtását követő napon a Támogatási igény 

benyújtójának saját felelősségére megkezdhető.  

 

Támogatás a Támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett 

beruházáshoz/projekthez nem igényelhető. 

 

 A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje  

 

A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül, vagyis 

eszközbeszerzés esetén az üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításának a napja.  

 

A projekt fizikai befejezésének legkésőbb a Záró Projektjelentés benyújtásának napjáig meg 

kell valósulnia. 

 

A projekt fizikai befejezéséről a Támogatási igényt benyújtó a befejezést követő 5 napon 

belül, de legkésőbb a Záró Projektjelentés benyújtásának napjáig köteles írásban tájékoztatni a 

Támogatót. 

 

A Támogatási igényt benyújtó projekttel kapcsolatos Záró Projektjelentés benyújtásának 

végső határideje: 2020. november 30. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy közbeszerzésre kötelezettek esetén eddig az időpontig a 

közbeszerzési eljárást le kell zárni. 

 

A projekt akkor tekinthető befejezettnek, amikor a Záró Projektjelentés jóváhagyása 

megtörtént. 

 

Fenntartási kötelezettség  

 

A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését/ Záró Projektjelentés elfogadását 

követő nap. A megítélt támogatások esetében a Támogatási igényt benyújtónak vállalnia kell, 

hogy az így beszerzett eszközöket a projekt befejezését/beszámoló elfogadását követő 

legalább öt évig – kis- , közép- és mikrovállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja 

és üzemelteti, amely alatt kizárólag a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegenítheti 

el és terhelheti meg. 
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Támogatás visszafizetése, jogosulatlan felhasználása 

 

A Támogató az Ávr. 96. §-ban meghatározott esetekben jogosult a Támogatói Okiratot 

visszavonni. 

 

A Támogató a Támogatói Okirat visszavonása nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás 

részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy a Támogatói Okiratban 

meghatározottaktól eltérő felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ebben az esetben 

a Támogatási igényt benyújtó a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht. 53/A. 

§ (2) bekezdése szerint köteles visszafizetni. 

 

A visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan az Ávr. rendelkezései az irányadóak. 

 

További információk 

 

A Támogatási kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztály, 

thf@itm.gov.hu. 

 

A Támogató nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, 

túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.  

 

 

 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175837/tvalid/2017.1.1./tsid/861440#_blank
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/175837/tvalid/2017.1.1./tsid/861440#_blank
mailto:@itm.gov.hu

