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KONSTRUKCIÓ NEVE 
 

Kisfaludy Balatoni e-kikötő fejlesztés – A komponens: Új kikötők létrehozása, és meglévő kikötők 

bővítése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. 

A támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: 

Támogató) 

 

 

1. A FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

 

1.1. Alapvető cél 

 

A konstrukció célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat) 

foglaltak alapján és a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról 

szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében nevesített településeken közvetlenül a 

Balatonhoz kapcsolódóan, közforgalmú kikötők, vízi turisztikai központok létesítése a látogatói 

igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása és az e-mobilitás fejlesztése 

érdekében. 

 

A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra 

kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A Balaton 

kiemelt fejlesztési térségben az elektromos vízi járművek töltésére alkalmas töltő rendszer alakul ki, 

mely az elektromos hajókat és a vitorlásokat egyaránt ki tudja szolgálni. A konstrukció keretében 

támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai 

szolgáltatások kialakításához.  

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások: 

▪ a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása, 

▪ fenntartható működés biztosítása, 

▪ turizmushoz kapcsolódó bevételek növekedése, 

▪ a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés. 

 

A fejlesztésekkel olyan hálózat alakul ki, mely az elektromos hajók számára is megteremti a 

lehetőséget a Balaton teljes körű bejárására.  
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1.2. Rendelkezésre álló forrás és háttere 

 

A Felhívás keretösszege 4 milliárd forint, amelynek forrása a „Turisztikai fejlesztési célelőirányzat” 

elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 360239), fedezetét a 1861/2016. (XII. 27.) 

Korm. határozat alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. között 

megkötött Kezelő szervi megállapodás, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató 

között megkötött támogatási szerződés biztosítja. 

 

Várható támogatott projektek száma 

5-8 db 

 

A pályázati keretösszeg a beérkezett támogatási igények és a megvalósítás ütemezése alapján 

módosulhat. A módosításról a Támogató közleményt tesz közzé a kisfaludyprogram.hu oldalon. 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igénylés benyújtás 

lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett támogatási igények alapján 

felfüggessze. 

A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi támogatási mértékeket alkalmazzuk: 

Támogatás minimális, 
maximális összege 

Támogatás jogcíme 
Jogcím szerinti támogatás 

minimális, maximális 
összege 

Maximális támogatás 
intenzitás 

100.000.000 Ft – 

1.000.000.000 Ft 

regionális 

beruházásra irányuló 

támogatás 

0 Ft -1.000.000.000 Ft 

Regionális támogatási 

térkép alapján, de 

maximum 50% 

az EUMSZ 107. cikk 

(1) bekezdésnek 

hatálya alá nem 

tartozó támogatás 

100.000.000 Ft -

600.000.000 Ft 
60% 
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2. TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 

2.1. Támogatást igénylők köre 
 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő vállalkozások: 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), vagy 

b) amelyeknek 50%-ot elérő tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása, vagy 

magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt 

(beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele). 

Jogi forma szerint: 

a) Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, nonprofit 

szervezetek, vagy 

b) helyi önkormányzatok vagy intézményeik vagy az általuk alapított gazdasági társaságok. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

A kötelező fenntartási időszakra a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a támogatási igényt benyújtót 

terheli.  A támogatási igényt benyújtó a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn 

keresztül is biztosíthatja, azonban ehhez a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

 

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás:  

▪ azon támogatást igénylő részére, aki nem minősül törvény erejénél fogva átlátható 

szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik (az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján). 

▪ nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, illetve 

nem bocsátható ki támogatói okirat annak, aki:  

a) nem felel meg Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d) a támogató által, vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll 

rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem a 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik, 

vagy 

e) jogszabályban, vagy a jelen felhívásban a támogatói okirat kiadásának 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem 

nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

▪ azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett 

eleget; 

▪ olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;  
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Kizárt ágazatok/tevékenységek 

Nem nyújtható támogatás: 

▪ a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) meghatározott akvakultúra-

termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás; 

▪ elsődleges mezőgazdasági termeléshez; 

▪ azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy 

forgalmazásához használja fel, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől 

beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége 

alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 

részleges továbbítástól függ; 

▪ exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 

hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 

felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik; 

▪ ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;  

▪ acélipari tevékenységhez; 

▪ hajógyártási tevékenységhez; 

▪ szénipari tevékenységhez; 

▪ szintetikusszál-ipari tevékenységhez; 

▪ ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához; 

▪ energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra 

létrehozását szolgáló beruházáshoz; 

▪ versenyképtelen szénbányák bezáráshoz nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi 

határozat alá tartozó vállalkozásnak;  

▪ nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára; 

▪ azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg; 

▪ szinten tartó beruházáshoz. 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
 

Támogatási igényt olyan meglévő vagy új kedvtelési célú hajózást szolgáló1 közforgalmú kikötők, vízi 

turisztikai központok fejlesztésére, vagy kialakítására lehet benyújtani, amely az alábbi feltételeknek 

maradéktalanul megfelel: 

▪ a vízi létesítmény a fejlesztést követően minimum 40 darab, - a jelen Felhívás 3.4. pontjában 

meghatározott kritériumoknak megfelelő - hajóhellyel rendelkezik, 

▪ a fejlesztett létesítmények a fejlesztést követően minimum 360 napot nyitva tartanak, 

▪ a Balaton tavon és annak partján valósul meg, 

▪ a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény a 79. §-ának megfelelően közforgalmú 

kikötőnek minősül.2   

                                                                 

1 Kedvtelési célú hajózás: vízijármű nem gazdasági célú, szabadidő eltöltését szolgáló használata; 
2 A kikötő az üzemeltetés formájának szempontjából lehet: a) közforgalmú, amelyet a kikötő üzemben tartója által meghirdetett f eltételekkel bárki igénybe vehet. 
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Továbbá: 

▪ meglévő létesítmény esetén a támogatási igény benyújtását megelőző két naptári év 

vonatkozásában a meglévő hajóhelyek kapacitáskihasználtsága számtani átlagban 

igazolható módon elérte a 60%-ot, 

▪ meglévő létesítmény esetén rendelkezik érvényben lévő használatbavételi engedéllyel, 

valamint a hajózási hatóság által jóváhagyott és érvényben lévő kikötőrenddel, 

▪ új létesítés esetén megfelel a szabadkikötő - jelen Felhívásban 3.4. pontjában 

meghatározott – feltételeinek, 

▪ meglévő és új létesítés esetén a tervezett fejlesztés igazolhatóan megfelel a támogatási 

igény benyújtásának napján hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatnak (HÉSZ).  

 

A támogatási igény fenti szempontoknak való megfelelés vizsgálata a támogatási igényhez benyújtott 

dokumentumok alapján történik. 
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3.1. Támogatható tevékenységek köre 
 

A támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli, illetve a jogszerűen használt 

vagy létesülő vízi létesítményeket érintő infrastrukturális fejlesztések kapcsán a projektelemek 

az alábbiak szerint kerülnek csoportosításra:  

- Vízi létesítménynek minősülő, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó projektelem. (a 

továbbiakban: 1-es típusú projektelem) 

- Vizi létesítménynek NEM minősülő, vagy vízi létesítményhez közvetlenül NEM kapcsolódó 

projektelem. (a továbbiakban: 2-es típusú projektelem) 

 

3.1.1. Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

A támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli, illetve a jogszerűen használt 

vagy létesülő vízi létesítményeket érintő infrastrukturális fejlesztések (a továbbiakban: vízi 

létesítmények): 

a) Elektromos hálózat átfogó fejlesztése a jelen Felhívás 3.4. pontjában foglalt előírások szerint. 

– (1-es típusú projektelem)  

b) Új kikötői hajóhelyek létrehozása a jelen Felhívás 3.4. pontjában foglalt előírások szerint vízi 

létesítmények kialakításával, vagy úszóponton, úszómű beszerzésével és/vagy a jelenlegi 

kikötői hajóhelyek átstrukturálásával. – (1-es típusú projektelem) 

c) Vízi járművek szennyvizének jogszabály szerinti összegyűjtésére és kezelésére alkalmas 

eszköz beszerzése, és/vagy telepítése (amennyiben a fejlesztést megelőzően nem áll 

rendelkezésre). – (1-es típusú projektelem) 

d) Minimum 5 darab új vendég hajóhely kialakítása a jelen Felhívás 3.4. pontjában foglalt 

előírások szerint. – (1-es típusú projektelem) 

Mind a négy önállóan támogatható tevékenység (a, b, c, d) hiánytalan megvalósítása kötelező a 

projekt befejezéséig, valamint kötelező azok fenntartása a projekt zárásáig! (Amennyiben a c) 

pontban megnevezett tevékenység a fejlesztést megelőzően már rendelkezésre áll, nyilatkozat 

formájában szükséges igazolni azt!)   

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli, illetve a jogszerűen használt 

vagy létesülő vízi létesítményeket érintő fejlesztések: 

a) Vízi járművek létesítményen belüli mozgatásához szükséges eszközök beszerzése (pl.: parti 

daru, autódaru, travel lift, ferdepályás hajókiemelő, gépjárműnek nem minősülő vontató 

eszköz) a sólyakocsi és az utánfutó kivételével. – (1-es típusú projektelem) 

b) Telekhatáron belüli, a kikötői infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó létesítmények és 

szolgáltatások fejlesztése és bővítése (hajóhelyek, mólók, kikötői úszóművek, kikötőhely 

használókat ellátó vizesblokk, kikötői iroda, szervizhelyiség, raktár, kerítés, kapuk, informatikai 

és biztonsági rendszer, maximum a fejlesztést követően engedélyezett hajóhelyek számával 

megegyező számú (OTÉK és/vagy a HÉSZ műszaki paraméterekre vonatkozó előírásoknak 

megfelelő) gépjármű parkolóhely kialakítása. – (1-es típusú projektelem). 

c) Telekhatáron belüli, a kikötői infrastruktúrához közvetlenül nem kapcsolódó létesítmények 

és szolgáltatások fejlesztése (közösségi terek, vendéglátóhelyek, kereskedelmi egységek, 

kerékpárkölcsönző, kerékpáros szervizpont, játszótér, szárazföldi e-jármű töltőpont, a 

fejlesztést követően engedélyezett hajóhelyek számát meghaladó (OTÉK és/vagy a HÉSZ 
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műszaki paraméterekre vonatkozó előírásoknak megfelelő) parkolóhely kialakítása maximum 

a fejlesztést követően engedélyezett hajóhelyek 120%-ig). – (2-es típusú projektelem). 

d) Telekhatáron belüli parkosítás, közvilágítás, utcabútorok kihelyezése a partvonaltól számított 

30 m-ig (parti sáv). – (1-es típusú projektelem) 

e) Telekhatáron belüli parkosítás, utcabútorok kihelyezése a partvonaltól számított 30 m-en kívül 

(parti sávon kívül). – (2-es típusú projektelem). 

f) Telekhatáron belüli, a kikötői infrastruktúrához közvetlenül kapcsolódó létesítményeket 

(hajóhelyek, mólók, kikötői úszóművek, kikötőhely használókat ellátó vizesblokk, kikötői iroda, 

szervizhelyiség, raktár) ellátó közmű gerincvezeték és csatlakozásaik kialakítása. - (1-es 

típusú projektelem) 

g) Telekhatáron belüli, a Felhívás keretében támogatható, de a kikötői infrastruktúrához 

közvetlenül nem kapcsolódó létesítményeket ellátó közműcsatlakozások fejlesztése és 

bővítése.  

Amennyiben a közművezeték a Felhívás keretében nem támogatható létesítményt is ellát, úgy 

a telekhatár és a Felhívás keretében nem támogatható létesítmény közműleágazása közötti 

közmű gerincvezeték kiépítése nem támogatható, abban az esetben sem, ha a 

gerincvezetékről a telekhatár és a nem támogatható létesítmény közműleágazása között 

támogatható létesítmény leágazása is kialakításra kerül. – (2-es típusú projektelem). 

h) Mentőhelikopter – az adott naptári évben legalább június 1. napjától szeptember 30. napjáig 

terjedő időszakban - leszállására jogszabály alapján alkalmas heliport telekhatáron belüli, 

illetve a jogszerűen használt vagy létesülő vízi létesítményen történő kialakítása – kizárólag a 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével megkötött együttműködési 

megállapodás alapján.  (1-es típusú projektelem) 

 

Az Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek, valamint az Önállóan 

nem támogatható tevékenységek a), b), d), f), h) pontjaiban meghatározott tevékenységek (azaz, 

az 1-es típusú projektelemek) összességének aránya el kell, hogy érje legalább a projekt összes 

elszámolható költségén belül a 40%-ot; és ezen tevékenyégek támogatástartalmának legalább 

a nettó 100.000.000,- Ft-ot. 

Támogatási igény csak jelen felhívás 3.1.1. és a 3.1.2 pontjaiban felsorolt tevékenységhez 

kapcsolódóan nyújtható be! 
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3.2. Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és 

kategóriák szerinti besorolása 
 

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül 

az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a támogatást igénylő 

dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így 

a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma 

marginális),[2] 

Amennyiben nem állami támogatásként veszik igénybe a támogatást, felhívjuk a figyelmet, hogy egy 

esetleges Európai bizottsági vizsgálat során az ellenkező megállapítása esetén, a támogatás 

kedvezményezettjének kamatokkal együtt kell visszafizetnie a kapott támogatást. 

A fentiek alapján támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, 

a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

Támogatható tevékenység 
Támogatás 

jogcíme 
Támogatási kategória 

Az Önállóan támogatható, kötelezően 

megvalósítandó tevékenységek, valamint 

az Önállóan nem támogatható 

tevékenységek a), b), d), f), h), i pontjaiban 

meghatározott tevékenységek (1-es típusú 

projektelemek) 

2/2018. (XII.28.) 

MK rendelet 

EUMSZ 107 cikk (1) 

bekezdésének hatálya alá 

nem tartozó támogatás, vagy 

regionális beruházási 

támogatás. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

c), e), g) pontjaiban meghatározott 

tevékenységek (2-es típusú projektelemek) 

2/2018. (XII.28.) 

MK rendelet 

regionális beruházási 

támogatás 

Az 1-es típusú projektelemeknek minősülő támogatható tevékenységek esetében a támogatási 

kategóriák nem kombinálhatóak. Csak azonos támogatási kategória alkalmazása lehetséges; 

azaz vagy EUMSZ 107 cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatáskategória, vagy 

regionális beruházási támogatáskategória.  

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek közösségi versenyjogi szempontból az alábbi 

támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

▪ EUMSZ 107 cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás. 

▪ Regionális beruházásra irányuló támogatás. 

EUMSZ 107 cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó támogatás kapcsán az elsődlegesen 

irányadó jogforrás: 

Bizottsági közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében 

említett állami támogatás fogalmáról (HL C 262., 2016.7.17., 1.o.) - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN 

A támogatási kategóriák kapcsán az elsődlegesen irányadó jogforrás: 

a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői- és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 

a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és 

multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési 

                                                                 

[2] Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló európai bizottsági közlemény (HL C 262., 2016.7.17., 1.o.) (a továbbiakban: közlemény) 
értelmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag helyi jelentőséggel, hatókörrel bír. A 
közlemény 196. pontja értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi jelentőségűnek, ha 1. a kedvezményezett az adott tagállamon belüli korlátozott 
területen kínál árukat vagy szolgáltatásokat, 2. valószínűtlen, hogy e tevékenység más tagállamokból vonzana vásárlókat és 3. nem feltételezhető, hogy az intézkedésnek 
marginálisnál nagyobb hatása lenne a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. Az ilyen jellegű intézkedések nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási szabályokat nem kell alkalmazni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 

tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének 

meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági 

rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1.o.)  módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 

bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. 

június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: ÁCSR). - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&from=HU 

Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép (37/2011. Korm. 

rendelet 25. §) szerint nyújtható maximális támogatási intenzitások: 

▪ Nagyvállalatoknak a Dél-dunántúli régióban 50%,  

▪ a Közép-dunántúli régióban 35%,  

▪ a Nyugat-dunántúli régióban 25%. 

A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás: 

▪ kisvállalkozás esetében +20%-kal, 

▪ középvállalkozás esetében +10%-kal emelhető, 

de összességében nem haladhatja meg (regionális támogatási beruházási jogcím alkalmazása 

esetében) az elszámolható fejlesztési költségek, a projekt összesen regionális beruházási jogcímén 

elszámolható költségvetésének az 50%-át. 

 

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be: 

Regionális beruházásra irányuló támogatás igénybevétele esetén az ezen támogatásból támogatást 

igénylőnek vállalnia kell többek között, hogy megfelel az ÁCSR-ben a regionális támogatásra 

alkalmazandó fogalommeghatározások között megfogalmazott „induló beruházás” fogalmának. 

A rendeletnek való megfelelés és annak igazolása minden esetben kizárólagosan a támogatást 

igénylő feladata és felelőssége!  

 

„induló beruházás”:  

a) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény 

létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény 

termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy 

egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; 

vagy  

b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független 

beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem 

minősül induló beruházásnak; 

EUMSZ 107 cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó minősülő támogatás igénybevétele 

esetén a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott létesítmény kapcsán a fenntartási 

időszak végéig olyan nyilvántartást vezet, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a fejlesztett 

létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők milyen állampolgárok, ezáltal alátámasztva azt, hogy a 

fejlesztés helyi célokat szolgáló beruházás, és így a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt 

hatása igazolhatóan nincsen, vagy elhanyagolható.  

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti nem állami támogatásnak való megfelelés és 

annak igazolása minden esetben a támogatást igénylő feladata és felelőssége!  
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3.3. Nem támogatható tevékenységek 
 

Nem támogathatók a 3.1. pont szerint támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, 

de különösen a következők: 

▪ szálláshelyek fejlesztése; 

▪ időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák építése, fejlesztése; 

▪ egy támogatási igény kapcsán egynél több kikötő létesítése, fejlesztése (kikötő 

üzembentartási engedély szerint a projekt befejezésekor); 

▪ mobilizálható vagy álló, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése, 

valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszólétesítményen és 

úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása; 

▪ nem téliesíthető épület fejlesztése, amely éves szinten nem tudja biztosítani a 360 napos 

nyitvatartást; 

▪ lakóház építése; 

▪ meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése (kivéve az kikötői 

úszóművek felújítását); 

▪ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 28. §-a alapján forgóeszközök beszerzése; 

▪ személy jellegű ráfordítások támogatása; 

▪ ingatlan vagy üzletrész vásárlása; 

▪ tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség; 

▪ szinten tartó beruházáshoz; 

▪ gépjárművek, buszok beszerzése; 

▪ sólyakocsi, utánfutó beszerzése; 

▪ vízi jármű beszerzése;  

▪ légi járművek beszerzése; 

▪ kikötői férőhely csökkentésre eredményező beruházás; 

▪ olyan beszerzés, amely nem kerül aktiválásra a támogatást kérelmező könyveiben. 

 

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos kötelező 

elvárások 
 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározása az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges. 

 

3.4.1. Hajóhely fogalma:  

Olyan hullámtörővel védett, vízi jármű biztonságos kikötésére alkalmas létesítmény, amely: 

▪ minimális mélysége 150 cm, a siófoki állami vízmércén mért 120 cm-es vízállásnál, 

▪ minimális belmérete (cölöpök vagy úszópontonok közötti távolság) 300 cm, és alkalmas 

minimum 7 m hosszúságú hajókat biztonságosan befogadni, 

▪ kialakítása lehet farcölöpös, úszópontonos vagy mooring köteles, illetve partfal mellett. 
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3.4.2. Új kikötői vendég hajóhelyek létrehozásával kapcsolatos előírások: 

A vendég hajóhely olyan hajóhely, amelyre annak üzemeltetője vagy tulajdonosa nem köt bérleti vagy 

egyéb hosszútávú szerződést, így a hajóhely állandó használó hiányában térítés ellenében turisztikai 

célra vagy havária esetén rövidtávra bárki által igénybe vehető.  

A projekt keretében minimum 5 db új vendég hajóhely kialakítása kötelező! 

Minden támogatásban részesülő létesítmény, minden vendég hajóhelye kapcsán kötelező csatlakozást 

biztosítani és csatlakozni, valamint online információt biztosítani a Támogató által meghatározott szabad 

vendéghajóhely nyilvántartó applikációhoz legalább a fenntartási időszak végéig. 

 

A kötelezően megvalósítandó vendég hajóhelyek kialakításának műszaki előírásai: 

▪ vitorláshajók fogadására is alkalmas, minimális mélysége 180 cm, a siófoki állami 

vízmércén mért 120 cm-es vízállásnál, 

▪ a vendég hajóhelyek közül minimum 2 db minimális belmérete (cölöpök vagy 

úszópontonok közötti távolság) 430 cm, és alkalmas 14 m hajóhosszig hajókat 

biztonságosan befogadni, 

▪ a vendég hajóhelyek közül minimum 3 db minimális belmérete (cölöpök vagy 

úszópontonok közötti távolság) 370 cm, és alkalmas 11 m hajóhosszig hajókat 

biztonságosan befogadni, 

▪ a kialakítása lehet farcölöpös, úszópontonos vagy moring köteles, illetve partfal mellett. 

 

3.4.3. Meglévő kikötői hajóhelyek bővítésével kapcsolatos előírások: 

Meglévő létesítmény esetén a projekt keretében az engedélyezett hajóhelyek számát a támogatási 

igény benyújtásának időpontjában hatályos engedély szerinti hajóhelyekhez képest minimum 15 

darabbal, de minimum 5%-kal növelni kell legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig, amelyből minimum 

5 db új vendég hajóhely kialakítása kötelező a jelen felhívás 3.4.2. pontban foglalt műszaki tartalommal. 

A kötelezően kialakítandó 5 db új vendég hajóhely felett vállalt új vendég hajóhely kialakítását a 

támogatási igény benyújtásának időpontjában hatályos engedély szerinti engedélyezett hajóhelyek 

számának növelésével kell teljesíteni! 

 

3.4.4. Szabadkikötő kialakításának műszaki előírásai, amelynek maradéktalanul 

teljesülnie szükséges: 

▪ Szabadkikötő kialakításának esetében a meglévő és/vagy a projekt keretében újonnan 

kialakításra kerülő vendég hajóhelyek száma a fejlesztést követően az engedélyezett 

hajóhelyek minimum 10%-át teszi ki minimum a jelen felhívás 3.4.2. pontban foglalt 

műszaki tartalommal. 

▪ Sétányszerű akadálymentes mólókiépítés (minimum 3 m járható szélesség, utcabútorok 

elhelyezése és világítás kialakítása a mólón), amely a nem hajóhelyet használók számára 

is szabadon megközelíthető és használható. 

▪ Férfi, női, gyerek (különálló) és mozgáskorlátozott WC rendelkezésre állásának 

megteremtése, amely a nem hajóhelyet használók számára is szabadon megközelíthető 

és használható legyen. 

▪ Ivókút rendelkezésre állásának a megteremtése, amely a nem hajóhelyet használók 

számára is szabadon megközelíthető és használható. 
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3.4.5. A létesítmény kötelezően megvalósítandó elektromos hálózatának átfogó 

fejlesztése során az alábbi műszaki tartalom megvalósítása kötelező: 

Méretezés 

▪ a hajóhelyek minimum 5%-án minimum 3x32 Amper vételezési lehetőség, ebből minimum 

1 db a kötelezően megvalósítandó vendég hajóhelyek egyikén, 

▪ a hajóhelyek minimum 45%-án minimum 2x16 Amper (külön-külön fázisról, különálló 

csatlakozóval) vételezési lehetőség, ebből minimum 4 db a kötelezően megvalósítandó 

vendég hajóhelyen, 

▪ a hajóhelyek fennmaradó részén 1x16 A (külön-külön fázisról, különálló csatlakozóval) 

vételezési lehetőség, 

▪ a teljes rendszert 230 V standard feszültségre méretezve kell kialakítani. 

Mérési lehetőség megteremtése 

A létesítmény minden egyes hajóhelyének elektromos csatlakozási pontját okosmérővel 3  kell 

ellátni.  

 

3.5. Együttműködésekkel szembeni elvárások  

3.5.1. Kikötők közötti együttműködések:  

A kikötök közötti együttműködésekkel szembeni elvárások: 

Az együttműködőkkel szembeni elvárások: 

▪ legalább négy kikötővel való együttműködés megléte,  

▪ minden az együttműködésben részt vevő kikötő rendelkezik legalább 3 vendéghellyel, 

▪ minden az együttműködésben részt vevő kikötő rendelkezzen legalább 5 vendéghellyel 
(legkésőbb 2023. november 30-tól), 

▪ az együttműködésben részt vevő kikötőkből legalább egy Zala megyében található, 

▪ az együttműködésben részt vevő kikötőkből legalább egy Somogy megyében található, 

▪ az együttműködésben részt vevő kikötőkből legalább egy Veszprém megyében található, 

▪ az együttműködésben részt vevő kikötők legalább egy a Balaton Keleti medencéjében 
található (Országos Meteorológiai Szolgálat szerinti övezeti besorolás). 

Az együttműködés tárgyával szembeni elvárások: 

▪ egységes árképzés a vendéghelyek tekintetében, 

▪ egységes árképzés és elszámolási rendszer az elektromos töltési pontok kapcsán. 

A támogatási igényhez benyújtandó dokumentumnak nem kell a konkrét árképzést, vagy a konkrét 

elszámolási módszertant tartalmaznia. Elégséges csak a kötelező érvényű együttműködés létezését 

igazolni!  

 

Az együttműködés formájával kapcsolatos elvárások: 

▪ minden az együttműködésben érintett kikötő üzemeltetőjének és/vagy tulajdonosának a 

cégszerű aláírásával ellenjegyzett együttműködési megállapodás. 

                                                                 

3 Az ”okos mérési rendszer” vagy ”intelligens mérési rendszer” az energiafogyasztás mérésére alkalmas olyan elektronikus rendszer, amely 
a hagyományos fogyasztásmérőhöz képest több információt biztosít, és amely az elektronikus kommunikáció valamely formáján keresztül 
képes adatok továbbítására és fogadására. Az okos mérés sajátossága, hogy valós idejű információt nyújt az igénybe vett szolgáltatás 
felhasználásáról, Az ún. okos fogyasztásmérők (smart meters) nyújtotta adatok kiterjednek többek közt a fogyasztás mennyiségére és az 
igénybe vett szolgáltatás árára is. 
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▪ Az együttműködésnek legalább a benyújtástól számított 10. év végéig érvényben kell lennie 
(amennyiben a projekt kapcsán Támogató Okirat kerül kibocsájtásra). 

▪ Az együttműködésnek egy esetleges jövőbeni üzemeltetőre is kötelező érvényű 
megállapodásnak kell lennie. 

▪ Tartalmaznia kell minden az együttműködésben részt vevő kikötő megnevezését, helyét, 
hajóhelyeinek számát, csónakhelyeinek számát, a jelenlegi és a jövőbeni tervezett 
vendéghajóhelyeinek számát.  

▪ Tartalmaznia kell, hogy minden az együttműködést aláíró félnek jogában áll ilyen további 
együttműködési megállapodásokat kötnie. 

 

Az együttműködés igazolásának formájával kapcsolatos elvárások: 

▪ minden aláíró aláírási címpéldánya, 

▪ az együttműködés egy eredeti példánya. 

 

A kikötők közötti együttműködés vállalása nem kötelező! 

 

3.5.2. Egyéb együttműködések  

a) Vizimentőkkel történő együttműködés esetén: 

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével megkötött kétoldalú 

együttműködési megállapodásnak ki kell térnie az együttműködés formájára és tartalmára; 

valamint a vízimentő járművek esetleges kikötésének és állomásoztatásának feltételére.  

Amennyieben a támogatás igénylő vállalja mentőhelikopter leszállására alkalmas heliport 

kialakítását, úgy szükséges a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével 

létrejövő vagy meglévő együttműködés kiegészítése, hogy annak tartalmaznia kell a heliport 

szakszerű kialakításának és megközelíthetőségének feltételeit.  

b) Szárazföldi transzfer biztosítása esetén: 

A helyi és térségi turisztikai attrakciók elérése érdekében olyan szolgáltatókkal kötött 

együttműködés lehetséges, amelyek szárazföldi transzfer biztosítására alkalmasak.  Az 

együttműködés esetén kétoldalú nyilatkozat benyújtása szükséges.   

 

3.6. Elszámolható költségek köre 

3.6.1. Az elszámolhatóság általános feltételei 

Csak olyan költségek számolhatóak el, melyek megfelelnek a közzétett és hatályos Pénzügyi és 

elszámolási útmutatóban foglaltaknak, a támogatást kérelmező könyveiben aktiválásra kerülnek, 

valamint az alábbi feltételeknek: 

a. A támogatási igény benyújtása és a projekt fizikai befejezési időpontja között ténylegesen 

felmerült költségek, melyek teljesülése, jogalapja szerződéssel, megrendelővel, számlával, 

számlarészletezővel, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy belső bizonylattal igazolható. 

b. A 3.1. pontban szereplő tevékenységekhez kapcsolódik. 

c. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak 

végrehajtásához. 

d. A projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos és a támogató által jóváhagyott 

módosításában betervezésre kerültek. 

e. A költségek megfelelően részletezettek és ellenőrizhetők. 

f. Az egyes költségtételek elszámolásánál nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 
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g. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy 

a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). 

h. A költségszámlát kiállító kivitelező/vállalkozó/szolgáltató a vonatkozó közbeszerzési 

szabályok, vagy a pénzügyi és elszámolási útmutatóban foglaltak betartásával került 

kiválasztásra. 

i. Regionális beruházási kategória alkalmazása esetében az előkészítési, a szolgáltatások 

igénybevételének költségei csak abban az esetben számolhatók el, ha azok ráaktiválásra 

kerülnek valamely eszközre. 

j. Eleget tesz az elszámolás során megjelölt támogatási kategória feltételeinek.  

Az elszámolható költségeket minden esetben a szokásos piaci áron kell figyelembe venni. 

A piaci árnak való megfelelés és az annak igazolása kizárólagosan a támogatást igénylő 

feladata és felelőssége!  

 

3.6.2. Elszámolható költségek köre  

A támogatási igények tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok 

tervezhetők elszámolható költségként: 

Előkészítési költségek 

▪ előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének 

költsége; (az elszámolt költségek maximum 5%-a) 

Terület-előkészítés költségei (az elszámolt építési költségek maximum 10%-a) 

▪ építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei (beleértve az 

azbesztmentesítés és a bontási hulladék elszállításának a költségeit, a bontási hulladék 

elszállítási költségének az elszámolásához szükséges igazolni a bontási 

hulladékfeldolgozó telep bontási hulladék átvételét)  

▪ tereprendezés; 

▪ a terület építésre alkalmassá tétele céljából végzett munkálatok, igénybe vett 

szolgáltatások (pl. régészeti feltárás, lőszermentesítés stb.); 

Szolgáltatások igénybevételének költségei 

▪ műszaki ellenőr költsége; (az elszámolt építési költségek maximum 1,5%-a) 

▪ közbeszerzési szakértő költsége; (az elszámolt költségek maximum 1%-a) 

▪ projektmenedzsment szolgáltatások igénybevételének költsége; (az elszámolt költségek 

maximum 2,5%-a) 

▪ műszaki lebonyolító igénybevételének költsége; (az elszámolt építési költségek 

maximum 1%-a) 

 

Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 

▪ kotrási munkálatokhoz kapcsolódó költségek; (a kotrási iszap elszállításának ill. 

elhelyezési költségeinek az elszámolásához szükséges igazolni, hogy az a hatályos 

jogszabályoknak, illetve rendeleteknek megfelelően történt); 

▪ építési költségek; 

▪ építéshez kapcsolódó tartalék, melynek beépítése kötelező a projekt költségvetésébe az 

elszámolható építési költségek 15%-nak megfelelő mértékben – külön költségsoron 

szükséges rögzíteni; 

▪ a megújuló energia termeléséhez kapcsolódó eszközök költségei elszámolható 

költségeknek minősülnek a regionális beruházási támogatás esetén, amennyiben az 
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alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) a beruházás elsődleges célja nem az energiatermelés; 

b) az energiatermeléshez kapcsolódó eszközök költsége az építési költségek 

legfeljebb 20%-át teszik ki; 

c) a beruházó előzetes elemzés bemutatásával hitelesen igazolja, hogy az 

energiatermelési kapacitás nem haladja meg a beruházás működtetéséhez 

szükséges mennyiséget, és a megtermelt energiát nem értékesítik. 

Eszközbeszerzések költségei (100.000.- Ft egyedi nettó érték felett) 

Immateriális javak beszerzése4 

▪ infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez 

kapcsolódó szoftverbeszerzés, reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, 

amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás 

költsége. (Az elszámolt költségek maximum 3%-a, de legfeljebb nettó 10.000.000.- Ft) 

Le nem vonható ÁFA  

▪ a beruházás költségei között kell tervezni azon le nem vonható ÁFA összeget is, amelyek 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályai szerint nem 

képezik a beruházás bekerülési értékét). 

 

3.6.3. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó egyéb 

elvárások 

A projekt elszámolható költségének köre Az elszámolható költségek korlátja 

Az 1-es típusú projektelemek 

A projekt elszámolható összes költségének 

minimum 40%-a és legalább 100 millió forint 

támogatástartalom. 

Előkészítési költségek 
A projekt elszámolható összes költségének 

maximum 5%-a, 

Terület-előkészítés költségei 
A projekt elszámolható összes költségének 

maximum 10%-a, 

Immateriális javak 
A projekt elszámolható összes költségének 

maximum 3%-a, de legfeljebb 10 millió forint. 

Projektmenedzsment  
A projekt elszámolható összes költségének 

maximum 2,5%-a. 

Műszaki ellenőri tevékenység  
A projekt elszámolható építési költségeinek 

maximum 1,5%-a. 

Közbeszerzési tevékenység  
A projekt elszámolható összes költségének 

maximum 1%-a. 

Műszaki lebonyolító tevékenység  
A projekt elszámolható építési költségének 

maximum 1%-a. 

Energiatermeléshez kapcsolódó eszközök 
A projekt elszámolható építési költségének 

maximum 20%-a. 

Az építéshez kapcsolódó tartalék A projekt elszámolható építési költségének 15%-a. 

                                                                 

4 Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 
- azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel, 
- annak az értékcsökkenése a Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési mód alapján kerül meghatározásra  
- azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg, 
- azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást 

nyújtották, 
- azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották, 
- azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki. 
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Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 

megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig, a matematikai kerekítés szabályainak 

alkalmazásával történik. 

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos belső korlátok betartása a 

támogatási igény összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő 

százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével 

nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra 

megállapított összeg nem növekedhet.  

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy csökkentett összegű támogatási igény megítélése a 

belső százalékos korlátok figyelembevételével történik.  

 

3.7. Nem elszámolható költségek 
 

A 3.6.2. pontban felsorolt elszámolható költségeken kívül más költség nem számolható el, különösen 

nem számolhatóak el az alábbi költségek: 

a. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számvitelről 28. §-a alapján forgóeszközök 

beszerzése, 

b. számviteli törvény szerinti készlet beszerzése, 

c. személy jellegű ráfordítások, 

d. a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költségek, ráfordítások, 

e. szálláshely fejlesztése kapcsán felmerülő kiadások, 

f. élelmiszer, italbeszerzés költsége, 

g. gépjárművásárlás, gépjármű lízing, gépjármű bérleti díja,  

h. bármely olyan jármű, melynek vezetése vagy üzemeltetése hatósági engedélyhez kötött,  

i. vízi jármű beszerzése  

j. könyvvizsgáló költsége, 

k. hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek, 

l. telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések, illetve a nem jogszerűen használt vagy 

nem a létesülő vízi létesítményeket érintő fejlesztések,  

m. telekhatáron kívüli közműfejlesztés hozzájárulási díja, közműfejlesztéshez való 

hozzájárulások, 

n. terület- és ingatlanvásárlás, 

o. bírságok, kötbérek, perköltségek, 

p. hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei, 

q. pótmunka, többletmunka, 

r. levonható áfa, adók, közterhek, 

s. saját teljesítés költsége, 

t. szállítás, raktározás, deponálási költségek, 

u. meglévő és/vagy használt eszközök felújítása (kivéve az úszómű felújítását), vagy 

használt eszközök beszerzése, 

v. pályázatírás költségei, sikerdíjak, 

w. szinten tartó beruházáshoz kapcsolódó költségek, 

x. használt építőanyagok beszerzése és annak beépítési költségei 

y. amik nem kerülnek aktiválásra a támogatást kérelmező könyveiben 

 

3.8. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 

Támogatáshalmozódás 

Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban 

az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság 
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jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 

országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem 

haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási 

intenzitást vagy támogatási összeget. 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély 

összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely 

egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható.  

 

Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi 

rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes 

támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható 

költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

 

3.8.1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó állami támogatási szabályok 

Regionális beruházási támogatás 

Az ÁCSR 14. cikke (regionális beruházási támogatás) szerint igényelt támogatásokra vonatkozó 

szabályok: 

A támogatás igénybevételének feltételei: 

▪ ÁCSR I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében; 

▪ az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) foglaltakkal összhangban nyújtható. 

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális 

beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással 

együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az 

összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján 

ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható 

költséggel rendelkező beruházás kaphat. 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló 

beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25.§ (1) 

bekezdésében foglalt támogatható régiókban és településeken valósít meg.  

Egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 

szerint ugyanabban a 3. szintű régióban támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől 

számítva három éven belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló 

beruházást. Amennyiben az ilyen egyetlen beruházási projekt nagyberuházási projekt, az egyetlen 

beruházási projektre vonatkozó teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a nagyberuházási 

projektre vonatkozó kiigazított támogatást. 

Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió 

eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a 

létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható 

költségként figyelembe venni. 

Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami 

támogatás jelenértéken kisebb, mint az ÁCSR 14. Cikk (4) bekezdés (c) pontja szerint meghatározott 

támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező 
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esetben állami támogatás az ÁCSR 14. Cikk (4) bekezdés c) pontjában meghatározott összegig 

nyújtható. 

A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy  

▪ a támogatási igény benyújtását megelőző két éven belül a Kedvezményezett vagy a 

Kedvezményezettel egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósított meg 

áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási igény tárgyát képező induló 

beruházást meg kívánja valósítani, és 

▪ vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba tartozó beruházó nem valósít 

meg a Beruházás befejezését követő két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, 

amelyben a támogatási igény tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani. 

 

Áttelepítésnek minősül, ha 

a) a támogatást igénylő vagy a kérelmet benyújtó támogatást igénylővel egy vállalatcsoportba 

tartozó vállalkozás azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő felének 

területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik 

szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott 

beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), 

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék, vagy nyújtott szolgáltatás 

legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét 

vagy igényeit elégíti ki, és a támogatást igénylő vagy a támogatást igénylővel egy 

vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott 

azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.  

 

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek a beruházás elszámolható 

összköltségének minimum 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Saját forrásnak a 

kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam 

ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás 

minősül. 

Az állami támogatás mértéke: 

Regionális beruházási támogatási kategória esetén az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározottak alapján a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók a felhívás által 

érintett területeken: 

Beruházás 
megvalósításának 
helye szerinti régió 

kisvállalkozások középvállalkozások nagyvállalatok 

Dél-Dunántúl 70% 60% 50% 

Közép-Dunántúl 55% 45% 35% 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25% 

 

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében 

meghatározott mérték. Nagyberuházási projektek esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg 

az ÁCSR 2. cikk 20. pontjában meghatározott mechanizmusnak megfelelően kiszámított kiigazított 

támogatási összeget. 

 

3.9. A projekt megkezdése 
 

A projekt a támogatási igény benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a 

támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A saját 

kockázatra megkezdett beruházás esetében felmerülő költségek csak abban az esetben számolhatók 
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el amennyiben az a közzétett hatályos Pénzügyi és elszámolási útmutatóban rögzített feltételeknek és 

jelen felhívás rendelkezéseinek maradéktalanul megfelel, valamint a támogatást igénylő a támogatási 

igénye kapcsán már rendelkezik hatályba lépett támogatói okirattal.  

A projekt megkezdésének minősül a megvalósítása kapcsán megkötött első szerződés 

hatálybalépésének napja, vagy az aláírt és a szállító részéről visszaigazolt, vagy az előzetes ajánlatra 

írásban adott megrendelés, vagy az előleg támogató általi folyósítása.   

A projektet legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül igazoltan meg 

kell kezdeni. A megadott határidőn belüli projekt meg nem kezdése a támogatói okirat visszavonását 

eredményezheti. 

 

3.10. A projekt befejezése 
 

Projekt Fizikai Befejezése: A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó 

projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül.   

Projekt Befejezése: A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói 

okiratban meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése 

megtörtént, a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a 

kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és 

bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta, és a költségvetési 

támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. 

A projekt megkezdésétől a projekt fizikai zárásáig rendelkezésre álló idő 35 hónap, de legkésőbbi 

időpontja: 2023. november 30. 

 

3.11. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások 
 

A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott 

projektelemeket, beszerzett eszközöket és tevékenységet a projekt záró beszámolójának 

elfogadásának a napjától számítva legalább az ötödik teljes naptári év végéig fenntartja. 

A fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált, vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréje lehetséges, 

ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. 

A korszerűtlenné vált, vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a 

fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet.  

Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos, vagy nagyobb kapacitással 

kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

Fenntartási időszak kezdete: A projekt befejezését követő nap. 

Fenntartási időszak vége: A projekt zárásának napja.   

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség a projekt zárásának a napjáig 

maradéktalanul teljesült, különösen a következők:   

- Jelen felhívás 3.1.1. pontjában foglaltak maradéktalanul teljesültek.   

- Maradéktalanul teljesült az évi 360 napos nyitvatartási kötelezettség. 

- A vállalt indikátorok maradéktalanul teljesültek. 

- Az üzleti tervében leírt prognózisok mindegyike 75,1%-ban teljesült. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett 

a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, 

és az jóváhagyásra került, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

Amennyiben a támogatásként kihelyezett forrásból eszközbeszerzésre, beruházás megvalósítására 

kerül sor, a fenntartási kötelezettség teljesülését a projekt zárásáig a Támogató ellenőrzi.  
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3.12. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 
 

3.12.1. Projekt területi szűkítése 

Jelen felhívás keretében a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségen belül, közvetlenül a 

Balatonon megvalósítandó vízi megállóhelyeinek, kikötőinek fejlesztéseihez kapcsolódó 

projektjavaslatok támogathatók az alábbiaknak megfelelően: 

▪ A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról 

szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat. 

▪ A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. melléklete. 

 

3.12.2. A projekt kapcsán kötelező vállalások és egyéb speciális feltételek 

A fenntartási időszakhoz kapcsolódó feltételek: 

1. Amennyiben még nem rendelkezik bankkártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőséggel, 

abban az esetben a bankkártyás fizetési mód, valamint minden kibocsájtó által 

kibocsátott SZÉP kártyával történő fizetési lehetőség megvalósul és a fenntartási 

időszak végéig fennmarad, minden olyan támogatott projektelem esetében, amelyet 

díjfizetés ellenében biztosít a támogatást igénylő és/vagy amit a SZÉP kártya 

szabályzata lehetővé tesz (kivéve szabadkikötők esetében a WC szolgáltatást). 

2. A kedvezményezettet időszakos adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást 

követő fenntartási időszakban a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint. 

3. Szelektív hulladékgyűjtés megteremtése és fenntartása. 

4. A támogatást kérelmezőnek vállalnia kell, hogy a hajóhelyek kiadásából és az ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások értékesítéséből származó bevételeinek – ide 

nem értve a vendéglátást - minimum 0,5%-át, vagy azon arányát, amit indikátorként 

vállalt felújítási alap képzésére fordítja és azt elkülönítetten tartja nyilván. A felújítási 

alap maradéktalan meglétét a fenntartási időszak végéig önálló technikai számlán 

igazolni tudja.  

5. A projekthez kapcsolódó költségek elszámolásához elkülönített fizetési számla 

szükséges. 

6. A fejlesztéshez kapcsolódó beszerzések esetében támogatási kategóriánkként 

elkülönítetten szükséges kimutatni az adott elszámolható költségeket.  

7. Az elszámolható költségek jogcímeként elkülönített nyilvántartása szükséges. 

8. A támogatott létesítmény kapcsán a fenntartási időszak végéig olyan nyilvántartást 

vezetése, amelyből hitelt érdemlően megállapítható, hogy a fejlesztett létesítmény 

szolgáltatásait igénybe vevők milyen állampolgárok.  

A fenntartási időszakban nem teljesített feltételek esetén a támogatás részben vagy egészben 

történő visszafizetésére kerülhet sor. 

A támogatást kérelmező tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatban 

ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség terheli a projekt fenntartási időszakának 

végéig. 

Támogató fenntartja a jogot, hogy a támogatási igény értékeléséhez kapcsolódóan előzetes helyszíni 

szemlét folytasson a fejlesztéssel érintett területen, amelyről Támogató előzetesen tájékoztatja a 

támogatást igénylőt. Amennyiben a támogatást igénylő a helyszíni szemle megvalósulását 

megtagadja, akadályozza, illetve a helyszíni szemlét végzőkkel nem működik együtt, támogatási 

kérelme kizárásra kerülhet a további értékelésből. 

Támogató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info. tv.) alapján köteles lehet a benyújtott pályázattal kapcsolatos egyes 

információk nyilvánosságra hozatalára. 
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A támogatást igénylő szavatol azért, hogy – az Info. tv. előírásainak megfelelően – a Támogató 

részére benyújtott és benyújtásra kerülő valamennyi dokumentumban feltüntetett más személyek, 

illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, és az ellenőrzési 

tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a 

Támogató által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra 

hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 

a támogatást igénylő szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 

érintettek hozzájárulásával történik. 

 

3.12.3. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) 

tulajdonviszonyai rendezettek, valamint az ingatlan(ok) per és igénymentesek. 

Szárazföldi ingatlan(ok) esetében a tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek: 

1. Az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonában van.  

2. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a támogatást igénylő (kizárólagos) 

tulajdonában, de az ingatlan a támogatást igénylő tulajdonába kerül, úgy a támogatási 

igény benyújtásakor csatolni kell a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-

vételi előszerződést vagy azzal egyenértékű tulajdonátruházásról szóló szerződést, vagy az 

adás-vételre vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot. Támogatás akkor nyújtható, ha a 

támogatói okirat kibocsátásáig a beruházással érintett ingatlan a támogatást igénylő 

tulajdonába vagy osztatlan közös tulajdonába kerül. Osztatlan közös tulajdon esetén a 4. 

pontban foglaltak szerint kell eljárni.  

3. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem 

kerül a támogatást igénylő tulajdonába, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat 

csatolása szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak 

végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban 

a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A támogatást igénylőnek határozott időtartamú, 

legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, üzemeltetési, vagyonkezelési, egyéb 

jogcímen használatot biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a 

támogatói okirat kibocsájtása elött szükséges benyújtani.  

Az állami támogatási szabályok alapján - tulajdonjogi szempontból - kezelni szükséges a 

beruházással/fejlesztéssel érintett épület sorsát a fenntartási időszak lejáratát és a használati 

szerződés megszűnését követően. A szerződésben szükséges a felek részéről a fenntartási 

időszak és a használat megszűnése esetére szóló elszámolási kötelezettséget rögzíteni 

(tulajdonjogot rendező megállapodást), kizárva ezzel azt, hogy az ingatlan tulajdonosa közvetett 

módon állami támogatásban részesüljön.  

Ha a fenntartási időszak és a használat megszűnésekor a támogatást igénylő tulajdonába kerül 

az épület, illetve a tulajdonában marad a fejlesztéssel érintett épület, a feleknek el kell számolni 

az értéknövekménnyel. Amennyiben az ingatlantulajdonos piaci viszonyoknak megfelelő 

ellenszolgáltatást fizet az értéknövekményért, akkor a tulajdonos esetében kizárható az átadott 

előny és így az állami támogatás is. Az elszámolás kötelezettségét és módját a 

bérleti/üzemeltetési szerződés vagy a felek külön megállapodása szabályozza.  

4. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a támogatást igénylő a tulajdonosok egyike, 

szükséges benyújtani a támogatási igényhez a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a 

támogatási igényben foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához.  Legkésőbb a 

támogatói okirat kibocsátásáig szükséges az ingatlanra vonatkozó, határozatlan időre, de 

legalább a projekt-fenntartási időszak végéig hatályos közokiratba vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást és a 

megállapodás szerinti megosztási vázrajzot benyújtani.  
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5. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, az alábbi 

dokumentumokat szükséges benyújtani a támogatási igény beadásához:  

▪ az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) 

nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási igény végrehajtásához és 

a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és  

▪ a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia 

kell, hogy a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt – de legalább a fenntartási időszak 

végéig – a fejlesztendő területet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja. 

 

A vízi létesítmények által érintett ingatlan szempontjából rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn.  

A vízi létesítmények által érintett ingatlan vonatkozásában az alábbi dokumentumokat szükséges 

benyújtani: 

a támogatási igény beadásához:  

▪ 2019. szeptember 1-jén hatályos vízjogi létesítési vagy vízjogi üzemeltetési engedély, 

új létesítés esetében nem releváns, 

a támogatói okirat hatálybalépésének előfeltételeként:  

▪ annak igazolása, hogy az elvi vízjogi engedélyezési eljárás megindításra került 

(amennyiben releváns), 

az első kifizetési kérelem benyújtásához: 

▪ igazolása annak, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában jogerős vízjogi 

létesítési engedély rendelkezésre áll;(amennyiben releváns), 

a záró elszámolás benyújtásához:  

▪ az ingatlan tulajdonosa (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselője) által 

kiadott, a mederben létesített vízi létesítmény jogszerű használatát igazoló, legalább 

a fenntartási időszak végéig érvényes az ingatlan igénybevételére, használatára 

vonatkozó jogcím igazolása, és a fejlesztéssel érintett ingatlan. 

 
3.12.4. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok 

Nem ítélhető meg, továbbá nem nyújtható támogatás azon létesítmények fejlesztésére: 

a) amely európai uniós támogatásból finanszírozott fejlesztés kapcsán a támogatási igény 

benyújtásakor a fejlesztéshez kapcsolódóan a fenntartási időszak még nem járt le, 

b) amely kapcsán támogatási igény került benyújtásra a TFC-BA-2.1.1-B-2019-2019 pályázati 

felhívásra, vagy ugyanezen konstrukció keretében támogatói okirattal rendelkezik, 

c) meglévő létesítmény esetén a támogatási igény benyújtását megelőző két naptári év 

vonatkozásában a meglévő hajóhelyek kapacitáskihasználtsága számtani átlagban igazolható 

módon nem érte el a 60%-ot, 

d) új létesítés esetén maradéktalanul nem felel meg a szabadkikötő - jelen Felhívásban 3.4. 

pontjában meghatározott – feltételeinek, 

e) meglévő és új létesítés esetén a tervezett fejlesztés igazolhatóan nem felel meg a támogatási 

igény benyújtásának napján hatályban lévő Helyi Építési Szabályzatnak. 

 

3.12.5. Közzététel 

Amennyiben egy adott projekthez igénybe vett támogatások teljes támogatástartalma az ÁCSR 

alapján meghaladja az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget az egyedi támogatás 

vonatkozásában, a Támogatót közzétételi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ai alapján. 
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4. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK 

 

4.1. Támogatás formája és mértéke 
 

A támogatást igénylő működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő támogatásban 

részesül. 

Jelen kiírás kapcsán szállítói finanszírozásra nincs mód.  

Támogatás csak és kizárólag a támogatási igény tárgyát képező fejlesztés érdekében használható fel. 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerült többletköltségeket saját 

erőből finanszírozza, többlettámogatást a Támogatótól (a kötelezően kalkulált építési tartalékon 

felül) a támogatott fejlesztés kapcsán nem igényel, és nem kérelmez. 

A támogatás számításának alapja a projekt jelenértéken számított ÁFA nélküli költsége, vagy le nem 

vonható ÁFA esetén a projekt bruttó költsége. 

A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi támogatási mértékeket alkalmazzuk: 

Támogatás minimális, 
maximális összege 

Támogatás jogcíme 
Jogcím szerinti támogatás 

minimális, maximális 
összege 

Maximális támogatás 
intenzitás 

100.000.000 Ft – 

1.000.000.000 Ft 

regionális 

beruházásra irányuló 

támogatás 

0 Ft -1.000.000.000 Ft 

Regionális támogatási 

térkép alapján, de 

maximum 50% 

az EUMSZ 107. cikk 

(1) bekezdésnek 

hatálya alá nem 

tartozó támogatás 

100.000.000 Ft -

600.000.000 Ft 
60% 

 

4.2. Az önerő mértéke 
 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) is állhat.  

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt regionális 

beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját, minden 

állami forrástól mentes forrással kell rendelkeznie. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási igény benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal - helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül 

képviselőtestületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék 

feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, 

költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv 

vezetőjének nyilatkozatával - kell igazolnia. 

 

4.3. Előleg mértéke 
 

Jelen támogatási igény kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális 

előleg mértéke a megítélt támogatás (amelybe kötelező építési tartalék nem számít bele) 50%-a. 

Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell 

rendelkeznie. 

Az előleg igénylés benyújtására legkorábban 2020. április 1-jét követően van lehetőség. 
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Az előleg igénylése esetén, az előleg folyósítását követő egy éven belül kifizetési kérelmet kell 

benyújtani, melynek értéke meg kell haladja a projekt elszámolható összköltségének a 10%-át.   

 

4.4. Biztosítéknyújtási kötelezettség 
 

A kapott támogatási előleg, valamint a támogatás ellenében, biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn a 

támogatás, illetve a támogatói okirat visszavonása, továbbá szabálytalanság, vagy nem 

elszámolhatóság esetén visszafizetendő támogatás fedezeteként.  

A biztosíték nyújtása a támogatói okirat hatálybalépését követően az előleg, illetve a támogatás 

kifizetésének feltétele!   

A Kedvezményezett az Ávr. 84.§. (2) bekezdés alapján biztosíték(ok) nyújtására köteles az alábbiak 

szerint:   

1. A projekt befejezéséig (3.10. pontban meghatározottak szerint):  

A Kedvezményezett köteles az előleg, vagy a kiutalt támogatás összegének megfelelő 

mértékig valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési 

számlájára vonatkozó, a Támogató által megjelölt szervezet javára szóló beszedési megbízás 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem 

teljesíthető fizetési megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba 

állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.   

A Kedvezményezett az 50 millió forintot meghaladó támogatási összeg esetében - az előleg, 

vagy a kiutalt támogatás összegének megfelelő mértékig szóló beszedési megbízás 

benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat mellett – az előleg vagy a kiutalt támogatás 

összegének megfelelő mértékéig az alábbi biztosítékok valamelyikét is köteles nyújtani:    

▪ bankgarancia,  

▪ óvadék,  

▪ ingatlan jelzálogjog, 

▪ garanciaszervezet által vállalt kezesség,  

▪ biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvény, vagy   

▪ az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti egyedi állami kezesség,  

▪ hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.  
 

Nem fogadható el biztosíték a támogatást igénylő gazdasági társaság, vagy nonprofit 

szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy legalább 50%-os közvetlen 

tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen 

tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalására.  

 

2. A projekt befejezését követően, a fenntartási időszak végéig (3.11. pontban meghatározottak 

szerint):  

A Kedvezményezett köteles a teljes támogatás összegének megfelelő mértékben valamennyi 

- jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a 

Támogató által megjelölt szervezet javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozatot adni a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére, a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt.   

A Kedvezményezett az 50 millió forintot meghaladó támogatási összeg esetében – a teljes 

támogatás összegének megfelelő mértékig szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat mellett – a támogatás 50%-ának megfelelő mértékben az 

alábbi biztosítékok valamelyikét is köteles nyújtani:  
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▪ bankgarancia, 

▪ óvadék,  

▪ ingatlan jelzálogjog,  

▪ garanciaszervezet által vállalt kezesség,  

▪ biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvény, vagy   

▪ az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti egyedi állami kezesség,  

▪ hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.  

A Támogató jogosult a pályázót biztosítékcserére kötelezni, ha a választott biztosíték 

végrehajthatósága aggályos, vagy a biztosíték értéke várhatóan nem fedezi a támogatási 

előleg összegét. A Támogató a biztosítékcserét lehetővé teszi a Kedvezményezett számára, 

ha a biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a feltételeknek.  

Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való 

bejegyzéssel jön létre, a bejegyzés az előleg, vagy a támogatás folyósításának feltétele.   

Az Áht. 92. § (1) bekezdése szerint a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességnek, garanciának 

megfelelő, az állam nevében egyedileg meghatározott szerződéses kötelezettséget a 

Kormány egyedi határozatában, vagy törvényben foglalt felhatalmazás alapján az 

államháztartásért felelős miniszter vállalhat. A biztosíték eredeti példányának bemutatása a 

támogatói okirat hatálybalépésének feltétele.   

Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. 

Második, vagy további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el, ha a korábbi 

ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a 

költségvetési támogatás összegére.5 

  

                                                                 

5 A biztosítéknyújtás részletes szabályait a honlapon elérhető mindenkor hatályos Biztosíték nyújtásáról szóló szabályzat tartalmazza. 
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4.5. Monitoring mutatók 

Sor- 

szám 
Kimeneti mutató neve 

Mérték-

egység 

1. Újonnan létrehozott hajóhelyek száma. db 

2. A fejlesztést követően meglévő összes hajóhely száma. db 

3. Újonnan létrehozott kikötői vendég hajóhelyek száma. db 

4. A fejlesztést követően meglévő összes vendég hajóhelyek száma. db 

5. 

A hajóhelyek kapcsán kötelezően vállat 3X32 és a 2x16 Amper vételezési 

lehetőségeken felüli minimum 2x16 Amper vagy magasabb áramerősségű 

vételezési lehetőség biztosítása. 

(a fejlesztést követően meglévő összes hajóhelyhez viszonyítva) 

% 

6. 

A hajóhelyek kiadásából és a kapcsolódó szolgáltatások értékesítéséből 

származó bevételeinek minimum vagy a vállat %-a felújítási alap képzésére  

(%/üzleti év) 

% 

7. 
A téliesített hajóhelyek aránya (a fejlesztést követően meglévő összes 

hajóhelyhez viszonyítva) 
% 

8. Nyújtott szolgáltatások száma. db 

 

A monitoring mutatók vállalt értékének fenntartása kötelező a projekt zárásáig. Erről a 

kedvezményezettnek a fenntartási időszakban legalább éves szinten beszámolót szükséges 

benyújtania a Támogató részére. 

 

A fenti monitoring mutatók közül a támogatást igénylő számára kötelező mind a 8 db mutatóhoz 

tartozó érték megadása! 

 

4.6. Beszerzésekre vonatkozó szabályok 
 

A támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtásakor, az adatlapon fel kell tüntetnie a 

fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett beszerzéseit. 

A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekre vonatkozó 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait, amelynek 5. § (3) pontja értelmében a (2) 

bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból - ide nem értve a pénzügyi 

eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat - megvalósuló beszerzés vonatkozásában 

közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet 

vagy személy - az egyházi jogi személyek kivételével -, amelynek beszerzését szolgáltatás 

megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési 

értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben az 

(1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja.  

A Kbt. 5. § (3) bekezdés szerinti építési beruházások és szolgáltatás megrendelések, valamint 

árubeszerzés vonatkozásában a támogatás összegéhez köti a közbeszerzési kötelezettséget, a 

támogatás %-os mértéke nem jelenik meg feltételként. 
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A Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési kötelezettség alól kivételt képez, ha a beszerzés 

a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból; 

b) egyedi munkahelyteremtési támogatásból; 

c) képzési, továbbá tanműhelylétesítési és -fejlesztési támogatásból, 

d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból, 

e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy 

f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési 

forrásból származó támogatásból valósul meg. 

A Kbt. 5. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a Kormány annak alkalmazása alól a 

közbeszerzésekért felelős miniszter előterjesztése alapján hozott egyedi határozatában felmentést 

adott. A felmentés akkor kérhető, ha a támogatásból megvalósuló beszerzés sajátosságaira tekintettel 

a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem szolgálná a közpénzek hatékony felhasználásának célját, 

és a támogatási összeg gazdaságilag legkedvezőbb módon történő felhasználását a Kbt. 5. § (3) 

bekezdés szerinti szervezet eljárása biztosítja.  

A Támogató fenntartja a jogot a (köz)beszerzési eljárások ex ante ellenőrzésére! 

Az elszámolhatóság részletes feltételeit a mindenkor hatályos Pénzügyi és elszámolási útmutató 

tartalmazza! Az Pénzügyi és elszámolási útmutató és jelen felhívás 4.6 pontjában (az elszámolhatóság 

feltételei kapcsán) foglaltak esetleges ellentmondása esetén minden esetben a hatályos Pénzügyi és 

elszámolási útmutató rendelkezései az irányadó.  

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett kizárólagos feladata és felelőssége! A támogató a piaci ár 

vizsgálatakor harmadik féltől is bekérhet ajánlatot, vagy más módon is ellenőrizheti azt.   

A piaci ár igazolására főszabály szerint közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban 

meghatározott eljárástípus szabályozása mentén beszerzett javak és szolgáltatások esetén maga az 

eljárás dokumentációja szolgál. A közbeszerzés, vagy a beszerzés esetén tapasztalt nem valódi 

verseny esetén nem használható fel a piaci ár igazolásra. 

A piaci ár igazolása közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában: 

1. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy közbeszerzési értékhatár alatt vagy 

közbeszerzési kötelezettség hiányában, minimum egy darab indikatív árajánlat benyújtása 

szükséges a támogatási igény mellékleteként (építési költségek esetében a 

tételes/részletes tervezői - tervező által ellenjegyzett - költségbecslés). 

2. A projekt végrehajtása során a Kedvezményezett vállalja, hogy közbeszerzési értékhatár alatt 

vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában három darab, mindenben összehasonlítható 

(építési tevékenységnél munkanemenkénti tételes költségbecslést is tartalmazó) árajánlatot 

kér be. (Jelen előírás eltér a hatályos Pénzügyi és elszámolási útmutató rendelkezéseitől, 

ebben az esetben a Felhívás az irányadó.) 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatók, 

nem azonos tárgyúak, nem egymástól és az ajánlatot kérőtől független piaci szereplőktől származnak, 

valamint a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem 

elszámolhatók. 
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5. SZAKMAI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 

5.1. Jogosultsági értékelés 
 

A befogadási alapkritériumok ellenőrzése a jogosultsági ellenőrzés keretében történik. 

A benyújtott projektadatlapok jogosultsági ellenőrzése és befogadása nem jelenti a projektek részletes 

elemzésére vonatkozó szakmai értékelési szakasz automatikus elfogadását. 

 

5.1.1. A támogatási igény nem hiánypótolható kritériumai 

A jogosultsági ellenőrzés nem hiánypótolható kritériumokat is tartalmaz, melyek az alábbiak: 

1) A támogatást igénylő által az általános nyilatkozat elektronikus és papír alapú 

példánya hiánytalan, egymással megegyező formában, cégszerű aláírással 

ellátva határidőn belül benyújtásra került.  

Igen/Nem 

2) A támogatási igényt a felhívás 2. pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be.  Igen/Nem 

3) A támogatást igénylő és a megvalósítandó tevékenység nem tartozik a felhívás 

3.12.4. pontjában meghatározott a projektre vonatkozó speciális kizáró okok hatálya 

alá.  

Igen/Nem 

4) A projekt tartalmaz minden önállóan támogatható, és minden kötelezően 

megvalósítandó tevékenységet.  
Igen/Nem 

5) Az üzleti terv benyújtásra került.  Igen/Nem 

6) Tulajdonjogi viszonyok igazolásra kerültek.  Igen/Nem 

 

Amennyiben a fenti, nem hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a támogatási igény nem 

felel meg, akkor a támogatási igény hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül! 

 

5.1.2. A támogatási igény hiánypótolható kritériumai 

a) Az igényelt költségvetési támogatás összege és aránya nem haladja meg az 1.2. pontban 

szereplő mértéket, és a maximális támogatási intenzitást. A projekt időszak megfelelően került 

meghatározásra. 

b) Támogatást igénylő a projektadatlapot hiánytalanul kitöltötte. 

c) Az 5.1.1. pontok igazolására szolgáló dokumentumok meglétén felül minden hiánypótolható 

bármilyen egyéb hiányzó dokumentum. 

 

A Támogató egy alkalommal hiánypótlást írhat elő, amennyiben a hiányosság a jelen fejezetben 

meghatározott kritériumok alá esik. A hiánypótlásra maximum 10 naptári nap adható (amelybe a 

kézbesítési vélelem nem számolandó bele). 

 

Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja 

a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos támogatási igény további vizsgálat 

nélkül elutasítható. 
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5.2. Szakmai értékelés 
 

A szakmai értékelés a beérkezett támogatási igény szöveges és pontozásos értékeléséből áll össze. 

Szöveges értékelés esetében a „nem” vagy „részben” választ a szakmai értékelőnek indoklással kell 

alátámasztania. 

A benyújtott támogatási igény dokumentációja alapján történik a szakmai értékelés. A szakmai 

értékelés során maximum kétszeri alkalommal a Támogató postai úton (a megadott kapcsolattartó 

számára) tisztázó kérdés(eke)t küldhet a támogatást igénylőnek minimum 8, de maximum 15 naptári 

napos határidővel, amelybe a kézbesítési vélelem nem számolandó bele.   

A tisztázó kérdés kiküldése során a szakmai értékelést alátámasztó, további dokumentumok bekérése 

is megtörténhet, illetve a korábban beküldött dokumentumok átdolgozására vagy kiegészítésére 

vonatkozó igény is felmerülhet a Támogató részéről.  

A szakmai értékelés során a tisztázó kérdés kiküldése nem kötelező eleme az értékelési 

folyamatnak! 

A támogatási igény vonatkozásában a tisztázó kérdés kiküldésének célja nem a korábban 

beküldött dokumentumok hiányosságainak pótoltatása, hanem a feltárt ellentmondások 

tisztázása, vagy kiegészítő információ kérése! 

Amennyiben a szakmai értékelő a támogatási igény kapcsán benyújtott dokumentációk alapján el tudja 

végezni a szakmai értékelést, meg tudja ítélni a projekt támogathatósági kritériumoknak való 

megfelelését, vagy meg nem felelését, abban az esetben tisztázó kérdés kiküldésére nem kerül sor.   

Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat határidőben nem teljesíti, illetve a 

tisztázó kérdésre adott válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor 

ez az adott szempontra vonatkozóan “nem megfelelt” értékelést vonhat maga után. 

 

5.2.1. A szöveges értékelés szempontjai 

Sorszám Szempont Értékelés 

1. 
A támogatási igényt benyújtó maradéktalanul megfelel a 

felhívásban rögzített támogathatósági feltételeknek. 
Igen/Nem/Részben 

2. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elvárásoknak (3.12.3) 

a fejlesztendő ingatlan maradéktalanul megfelel. 
Igen/Nem 

3. 

A fejlesztendő létesítmény kapcsán megfogalmazott 

elvárásoknak a fejlesztendő létesítmény maradéktalanul 

megfelel. 

Igen/Nem 

4. 
A fejlesztés minden kötelezően megvalósítandó tevékenységet 

tartalmaz. (3.1.1) 
Igen/Nem 

5. 

A fejlesztés kapcsán az 1-es típusú projektelemek 

összességének az aránya és mértéke eléri a felhívásban rögzített 

minimum értékeket. (3.1.2) 

Igen/Nem 
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6. 
Az 1-es típusú projektelemek kapcsán csak azonos támogatási 

kategória került megjelölésre. 
Igen/Nem 

7. 

A projekt csak a jelen felhívás 3.1. pontjában meghatározott 

támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a 

projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak. 

Igen/Nem/Részben 

8. 
A fejlesztés műszaki-szakmai tartalma eleget tesz a felhívás 3.4 

pontjában megfogalmazott elvárásoknak. 
Igen/Nem 

9. 
A projekt kapcsán tett kötelező vállalásoknak a fejlesztés 

megfelel. 
Igen/Nem 

10. 

A támogatási igény illeszkedik jelen felhívás céljához, a fejlesztés 

a felhívásban szereplő célokat teljesíti. Megfelelően indokolt a 

fejlesztés a tervezett/várható eredmények ismeretében. 

Igen/Nem/Részben 

11. 
Az üzleti terv a segédletben foglalt tartalmi elemeknek 

megfelelően került kidolgozásra. 
Igen/Nem/Részben 

12. 
A projektütemterv átgondolt, megvalósítható, reális, megfelel a 

felhívásban rögzítetteknek. 
Igen/Nem/Részben 

13. 

A tervezett fejlesztés illeszkedik a kiemelt turisztikai fejlesztési 

térség adottságaihoz és a célterületre jellemző keresleti 

igényekhez. 

Igen/Nem/Részben 

14. 
Az üzleti tervben szereplő adatok és mennyiségek összhangban 

vannak a vállalt monitoring mutatókkal (4.5). 
Igen/Nem/Részben 

15. 
Az üzleti tervben szereplő pénzügyi elemzés számszakilag 

megfelelő, kellőképpen részletezett és reális. 
Igen/Nem/Részben 

16. 

Az üzleti terv és a pénzügyi elemzés alapján a fejlesztés 

eredményeképpen létrejövő szolgáltatási színvonal folyamatosan 

biztosított a vizsgált időszak végéig; amelyre a pénzügyi tervben 

prognosztizált eredmény megfelelő fedezetet biztosít. 

Igen/Nem/Részben 

17. 

A fejlesztés kapcsán reálisan felmerülő kockázati tényezők és 

azok lehetséges kezelése megfelelően azonosításra, 

bemutatásra és értékelésre kerültek. 

Igen/Nem/Részben 

18. 
A támogatási igény maradéktalanul megfelel jelen kiírás 

valamennyi támogathatósági feltételének. 
Igen/Nem/Részben 
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19. 
A támogatást igénylő együttműködött az esetleges előzetes 

helyszíni szemle megvalósulása kapcsán. 
Igen/Nem 

20. 

A támogatási igény minden szükséges nyilatkozata az 

elvárásoknak megfelelően és cégszerűen aláírva, határidőben 

benyújtásra került. 

Igen/Nem/Részben 

 

Amennyiben a fenti értékelési szempontok közül bármelyikre nemleges értékelés adható, vagy az 

„Igen” értékelések száma nem éri el a legalább 16-ot, a támogatási igény az 5.2.2. fejezetben felsorolt 

szempontok alapján nem kerül lepontozásra; elutasításra kerül! 

 

5.2.2. A pontozásos értékelés szempontjai 

  Sorszám Szempont Értékelés 

1. 

A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság 

támogatásához: A fejlesztés hozzájárul a helyi/térségi 

szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, 

értékesítéséhez, térségi erőforrások helyben tartásához, a helyi 

közösségek gazdasági önfenntartásához.  

Adható pontok 

száma (0-10) 

2. 

A helyi, települési turisztikai kínálatok ismertetése a kikötőt 

igénybe vevők számára, amely részletesen (együttműködés 

alanya, tárgya stb.) bemutatásra került az üzleti tervben.   

Ismertetés és szemléltetés (minimum 5 kínálat esetében) - 2 

pont 

Adható pontok 

száma 

(0; 2) 

3. 

Szárazföldi transzfer biztosítása gépjárművel a helyi és térségi 

turisztikai attrakciók elérése érdekében (Igazolás módja: 

szárazföldi transzfer biztosítására szakosodott céggel kötött 

kétoldalú együttműködési nyilatkozat). 

igen – 2 pont 

nem – 0 pont 

Adható pontok 

száma (0; 2) 

4. 

A létesítmény területén a vendég hajóhelyek aránya az összes 

hajóhelyhez viszonyítva, valamint a projekt keretében újonnan 

létrehozott kikötői vendég hajóhelyek száma. 

Adható pontok 

száma (0-15) 

5. 
A tervezett új szolgáltatások magas színvonalúak és ez az üzleti 

tervben megfelelően bemutatásra kerül.  
(0-5) 

6. 

Az üzleti tervben a tervezett bevételt meghatározó 

kihasználtsági adatok mértéke és annak alátámasztottságának 

a vizsgálata alapján a prognózis: 

Nem reális – 0 pont  

Részben reális, és alátámasztottsága nem megfelelő vagy 

hiányos – 2 pont  

Részben reális, de alátámasztott a prognózis – 4 pont  

Reális, de alátámasztottsága nem teljeskörű – 6 pont  

Reális, alátámasztott – 8 pont  

Adható pontok 

száma (0; 2; 4; 6; 8) 
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7. 

Az üzleti tervben a tervezett bevétel mértéke és annak 

alátámasztottságának a vizsgálata alapján a prognózis: 

Nem reális – 0 pont  

Részben reális, és alátámasztottsága nem megfelelő vagy 

hiányos – 2 pont  

Részben reális, de alátámasztott a prognózis – 4 pont  

Reális, de alátámasztottsága nem teljeskörű – 6 pont  

Reális, alátámasztott – 8 pont  

Adható pontok 

száma (0; 2; 4; 6; 8) 

 

8. 

Az üzleti tervben a tervezett működési és fenntartási kiadások 

kapcsán a prognózis mértéke és annak alátámasztottsága: 

Nem reális – 0 pont  

Részben reális, és alátámasztottsága nem megfelelő vagy 

hiányos – 2 pont  

Részben reális, de alátámasztott a prognózis – 4 pont  

Reális, de alátámasztottsága nem teljeskörű – 6 pont  

Reális, alátámasztott – 8 pont 

Adható pontok 

száma (0; 2; 4; 6; 8) 

 

9. 

Az üzleti tervben a tervezett felújítási és pótlási kiadások 

kapcsán a prognózis mértéke és annak alátámasztottsága: 

Nem reális – 0 pont  

Részben reális, és alátámasztottsága nem megfelelő vagy 

hiányos – 2 pont  

Részben reális, de alátámasztott a prognózis – 4 pont  

Reális, de alátámasztottsága nem teljeskörű – 6 pont  

Reális, alátámasztott – 8 pont  

Adható pontok 

száma (0; 2; 4; 6; 8) 

10. 

A hajóhelyek kiadásából és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

szolgáltatások értékesítéséből származó bevételeinek az előírt 

0,5 %-os mértéken túli részét fordítja a felújítási alap képzésére.   

 

Adható pontok 

száma (0; 10) 

 

11. 
A téliesített hajóhelyek aránya (a fejlesztést követően meglévő 

összes hajóhelyhez viszonyítva). 

Adható pontok 

száma (0-6) 

 

12. 

Olyan kikötők közötti együttműködés igazolt megléte, amely 

hiánytalanul megfelel a jelen felhívás 3.5.1. pontjában 

leírtaknak   

 

igen – 6 pont 

nem – 0 pont 

Adható pontok 

száma  

(0;6) 

 

13. 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével 

megkötött együttműködési megállapodás megléte. 

igen – 2 pont 

nem – 0 pont 

Adható pontok 

száma (0-2) 

14. 

Mentőhelikopter leszállására jogszabály alapján alkalmas 

heliport kialakításra kerül. 

igen – 2 pont 

nem – 0 pont 

Adható pontok 

száma (0-2) 

15. 

Az alábbi szolgáltatások kialakítása esetében 

szolgáltatásonként az alábbi pontszámok adhatók:  

Kerékpárkölcsönző pont kialakítása (elektromos kerékpárok 

töltésének biztosításával és három generációt egyidejűleg 

kiszolgáló kerékpárokkal) – 2 pont,  

Adható pontok 

száma (0;2;4;8) 



36 
 

2db két kiállásos elektromos autó gyorstöltő pont – 2 pont,  

Állatbarát szolgáltatás kialakítása – 2 pont,  

Minden további elektromos 2 kiállásos gyorstöltő pont 

kialakítása 1-1 pont (maximum 2 pont) 

Összesen: max. 100 pont 

 

Amennyiben valamely kritérium vizsgálatához a támogatási igényben nem áll rendelkezésre 

megfelelő minőségű adat, az adott szempontra 0 pont adható. Nem támogathatók azok a 

támogatási igények, amelyeknél a szempontrendszer alapján a támogatási igényre adott 

szakmai összpontszám nem éri el a minimális 60 szakmai pontot. 

A 60 szakmai pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését! 

Amennyiben a szakmai értékelés során az értékelés 25,1%-ot meghaladó költségcsökkentésre 

tesz javaslatot, az a támogatási igény automatikus elutasítását eredményezi.   

 

5.3. A támogatást igénylő által kötelezően csatolandó mellékletek listája 
 

5.3.1. Támogatási igény benyújtásához csatolandó mellékletek 

1. Aláírt általános nyilatkozat, 

2. Nyilatkozat bankkártya, SZÉP kártya bevezetésről, 

3. Átláthatósági nyilatkozat, amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, 

4. Projekt adatlap, 

5. Üzleti terv (pénzügyi elemzéssel) sablon alapján, 

6. Közbeszerzési kötelezettségről szóló nyilatkozat, 

7. A projekt által érintett teljes ingatlan tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi hiteles 

elektronikus tulajdoni lap másolata, 

8. Amennyiben releváns, a 3.12.3. (A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek) 

pontban felsorolt dokumentumok, 

9. Létesítő okirat, alapító okirat, alapszabály vagy cégkivonat, 

10. A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény 

által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az 

aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási címpéldány vagy banki aláíró karton), 

11. Tervezői által aláírt tervezői költségbecslés, mely részletezettségében illeszkedik a terv 

mélységéhez, nem feltétlenül tételes, de legalább munkanemenkénti bontásban készül, 

12. Tételes eszközlista (kötelező tartalmi elemei: eszköz megnevezése, műszaki paraméterek, 

nettó egységár, darabszám, amennyiben elérhető a piaci ár alátámasztásához internetes 

forrás hivatkozása), 

13. Nyilatkozat engedély mentességről, 

14. Építési tervdokumentáció: amennyiben a támogatási igény infrastrukturális és/vagy ingatlan 

beruházást tartalmaz, csatolni szükséges koncepciótervet, amely tartalmazza: mérethelyes 

helyszínrajz, felépítmények tekintetében szintenkénti mérethelyes alaprajz, valamint az 

építészeti és technológiai műszaki leírást, 

15. Eszközbeszerzéshez és szolgáltatások beszerzéséhez minimum egy darab, a szolgáltatás 

vagy áru részletes tartalmát bemutató specifikált árajánlat benyújtása beszerzésenként, 

16. A támogatási igény benyújtását megelőző két naptári év vonatkozásában a meglévő hajóhelyek 

kapacitáskihasználtságát alátámasztó nyilatkozat, 

17. Meglévő létesítmény esetén a hajózási hatóság által kiadott, a létesítmény jogszerű 

üzemeltetését igazoló hatályos használatbavételi/fennmaradási/üzemben tartási engedély, 
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18. Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével megkötött együttműködési 

megállapodás mellett nyilatkozat mentőhelikopter leszállására jogszabály alapján alkalmas 

heliport kialakításáról, 

19. A Projektadatlap részeként benyújtandó: 

19.1 Költségösszesítő,  

19.2 Pénzügyi ütemezés tervező, 

20. Önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat (önkormányzat esetén testületi határozat is), 

21. Kikötők közötti együttműködés és alátámasztó dokumentumai (3.5.1. pontban meghatározottak 

alapján),  

22. Nyilatkozat KKV minősítésről, 

23. Egyéb, a felhívás egyes szempontjainak történő megfelelést alátámasztó dokumentumok. 

23.1 Nyilatkozat 360 napos nyitvatartásról, 

23.2 Nyilatkozat fenntartási időszakról, 

23.3 Nyilatkozat hajóhelyről, 

23.4 Nyilatkozat HÉSZ, 

23.5 Nyilatkozat közforgalmú kikötőről, 

23.6 Nyilatkozat regionális jogcím alkalmazásához, 

23.7 Nyilatkozat vízi járművek szennyvizének összegyűjtésére és kezelésére alkalmas eszköz 

rendelkezésre állásáról, 

23.8 Nyilatkozat szolgáltatás fejlesztéséhez, 

 

Fentiek közül a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódóan releváns dokumentumok nyújtandók be. 
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6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igényekhez kapcsolódó támogatás igénylési 

eljárás menete a következő: 

1. Az eljárás során első lépésben a támogatási igények benyújtása (Projektadatlap és az 5.3.1. 

pontban jelzett anyagok) történik postai úton 2 példányban, nyomtatott formában (egy eredeti 

és egy másolat) és elektronikus formában (2 db nem újra írható DVD/CD vagy egyéb 

adathordozó). A támogatási igények benyújtására legkorábban 2019. november 15-től van 

lehetőség. 

2. A benyújtott anyagok alapján a támogatási igények jogosultsági vizsgálata történik meg. A 

jogosultsági vizsgálat során egyszeri alkalommal hiánypótlás írható ki az 5.1.2 fejezet szerint. 

3. A jogosultsági értékelésről jogosultsági döntés születik, amelyről a támogatást igénylőt postai 

úton értesítjük. 

4. A szakmai értékelés során szükség szerint egyeztetésre és pontosításra kerülnek a fejlesztendő 

és támogatható tevékenységek, amely során a Támogató a támogatási igénylés esetleges 

módosítását, illetve további, részletes szakmai dokumentumok kidolgozását és benyújtását 

kérheti, illetve a fejlesztéssel érintett helyszínen helyszíni szemlét rendelhet el. Támogató a 

dokumentumok benyújtására legfeljebb 15 naptári napos határidőt határozhat meg. A helyszíni 

szemle időpontját minden esetben előzetesen egyezteti a támogatási igényben megnevezett 

képviselő személyével. 

5. A benyújtott projekt adatlap és mellékletei, valamint a projektfejlesztés során beadott üzleti terv 

és egyéb dokumentumok, továbbá esetleges helyszíni szemle alapján kerül sor a szakmai 

értékelés véglegesítésére.  

6. Az értékelés az 5. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján, a beadást követően 

folyamatosan történik. Az értékelésre rendelkezésre álló időtartam a jogosultsági értesítést 

követő 90 nap, amely a pályázók részéről történő esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések 

megválaszolásának és a helyszíni szemle lefolytatásának időszakát nem foglalja magába. 

7. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.  

8. A támogatási javaslatokat Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) összesíti, és készíti elő a 

döntésre. A támogatási döntés szakaszosan történik. A szakaszhatárokról a támogatást 

igénylők a http://kisfaludyprogram.hu/ honlapon tájékozódhatnak. 

9. A támogatási döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor a támogatói okirat kiadására. 

10. Támogató a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló időszakban több alkalommal 

információs tájékoztató napot biztosíthat, amelyen a pályázóknak lehetősége nyílik a 

támogatási igény benyújtására vonatkozó feltételekhez kapcsolódó gyakori kérdésekről való 

konzultációra. Az információs napok időpontjáról a támogatást igénylők a 

http://kisfaludyprogram.hu/ honlapon tájékozódhatnak.   
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6.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje 
 

A támogatási igényt 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), magyar nyelven, nyomtatott és 

elektronikus formában (2db újra nem írható CD/DVD vagy egyéb adathordozó) kizárólag postai 

úton lehet benyújtani, zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 

szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

1525 Budapest, Pf. 88. 

Projektkoordinációs Igazgatóság 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő 

nevét, és címét. Továbbá kérjük a borítékra felvezetni a „támogatási igény” megnevezést 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!  

Támogatási igények benyújtására 2019. november 15. és 2019. december 16. közötti időszakban 

van lehetőség.  

A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.  

A Támogató a beérkezett támogatási igények számától és összetételétől függően módosíthatja 

a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot. A módosításról a Támogató közleményt tesz közzé 

a kisfaludyprogram.hu oldalon.  

Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igénylés benyújtás 

lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett támogatási igények alapján 

felfüggessze. A felfüggesztésről a Támogató közleményt tesz közzé a kisfaludyprogram.hu 

oldalon. 

 

6.2. Kifogáskezelés 
 

A támogatás igénylési eljárás során a támogatást igénylő kifogást nyújthat be, különösen ha 

▪ a támogatás igénylési eljárásra, 

▪ a támogatási döntés meghozatalára, 

vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a támogatás igénylési kiírásba vagy a támogatási szerződésbe 

ütközik. 

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított 

határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de 

legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban van lehetőség. A kifogás 

benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A 

kifogást a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-nek (1525 Budapest, Pf.88.) kell 

címezni. 

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon támogatást igénylő részéről csak egy 

alkalommal nyújtható be. 
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6.3. Vonatkozó irányadó jogszabályok listája 

▪ 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési 

térségek meghatározásáról 

▪ 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség 

meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához 

szükséges források biztosításáról 

▪ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

▪ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

▪ 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

▪ 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról 

▪ 2000. évi C. törvény a számvitelről 

▪ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

▪ 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről  

▪ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

▪ 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

▪ 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

▪ 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól 

▪ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

▪ 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok 

kezeléséről és felhasználásáról 

▪ 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

▪ A Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról 

▪ A Bizottság 1407/2013/EU Rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról 

▪ 2/2018 (XII.28) MK rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról 

▪ 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról  
▪ 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

▪ 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 

szabályairól 

▪ 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a kikötő, komp-és révátkelőhely, továbbá más hajózási 

létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 


