
Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?  
 
 
 
Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő 
részére:  
 
2. amelynek fejlesztési igénye nem Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld régiók, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának 

minősülő települések területén valósulna meg,  

3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 
megfogalmazott célokkal nincs összhangban,  

4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,  

5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-
nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján negatív,  

6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-
nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a 

törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,  

7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 
elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, 
teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 
kétszeresét;  

8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában,  
 
9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 
24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,  
10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes 
vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott, lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves 
beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik2,  
 
2 A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 
Felhívás 5. sz. szakmai melléklete tartalmazza.  



11. amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy 
bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, - és 
igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.  

12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, 
feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.  

13. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,  

14. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem 
tett eleget,  

15. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján 
meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy 
GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói 
döntést megelőzően kérelmét visszavonta,  

16. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

17. amely, azt 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 meghatározott akvakultúra-
termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;  

18. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék 
forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha - 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,  
 
19. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált 
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 
kapcsolódik;  
20. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik 
függővé.  
 
Átmeneti támogatás esetén:  
21. amely 2019. december 31-én a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és 
(4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült, kivéve azt a 
mikro- vagy kisvállalkozást, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő 



vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 
6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) 
bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn;  

22. amely esetében a támogatás támogatástartalma az„Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 
C(2020) 1863 final számú európai bizottság közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott 
egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait 
is figyelembe véve - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – meghaladja 
a 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.  


