
 

 
ÉPÍTŐ-5.2021.5 

Az építőipari ágazat technológiai 
korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 2021/1. 

 
Rendelkezésre álló ke-
ret 

10.429.567.827,- Ft 

Várható nyertesek 
száma:  

n.r 
 

Támogatás mértéke egyedi elbírálású (20%-70%), de minimisnél 100% 
Támogatás összege kis- és középvállalkozások 25. 000 000 Ft- 400 000 000 Ft 

mikro vállalkozások 8 000 000 Ft – 50 000 000 Ft 
Önrész mértéke a támogatási intenzitástól függ 
Beadási határidő 2021.02.15-2021.03.05 
Beadás helye és módja EPTK  
Pályázók köre Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező: 
Kis- és középvállalkozások: 

- TEÁOR 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet 
folytatnak,16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 
25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 
25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 
27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási 
tevékenységet folytatnak, valamint 71.11, il-
letve71.12,71.20 

- szerinti építési termék gyártási tevékenységet foly-
tatnak 

- alkalmazotti létszáma 10-249 fő, és legalább 10 fős 
létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama 
alatt fenntart, 

- legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik 
- a támogatás ösztönző hatásokkal bír 
- átlátható szervezetnek minősül 
- a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában 

állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri. 
Tehát 1 főre 1 évre szuperbruttó 4 millió Ft fölött 
van. 

 
Mikrovállalkozások: 

- főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TE-
ÁOR tevékenységi területen működnek, amennyi-
ben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan ter-
vezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul 



 

 
kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósítá-
sához, 

- alkalmazotti létszáma 1-9 fő 
- legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik 
- a támogatás ösztönző hatásokkal bír 
- átlátható szervezetnek minősül 
- a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában 

állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri. 
Megvalósítás helye Magyarország 
Kötelező tevékenységek n.r 

 
 

Támogatható tevékeny-
ségek 

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és 
szerszámok beszerzése, 
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő esz-
közökkel, 
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 
induló beruházások, 
d) információs technológia-fejlesztés, 
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rend-
szerek és kapacitások kialakításához 
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzé-
sek, 
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzé-
sének, érvényesítésének és 
védelmének költsége, 
g) immateriális javak beszerzése, 
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági 
beruházás, 
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia hasz-
nálatát célzó beruházás, 
j) belső, szakmai képzések támogatása. 

Költségvetési korlátok - A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevé-
kenységi körű vállalkozások kivételével az immate-
riális javak az elszámolható költségek legfeljebb 
50%-át tehetik ki. 

- A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektme-
nedzsment költségei az elismerhető költségek max. 
5%-ának mértékéig. 

Vállalás 
 
 

kis- és középvállalkozások:  
- s legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak tel-

jes időtartama alatt fenntart, 



 

 
- vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékeny-

séget a beruházás befejezésének időpontjától szá-
mított legalább öt évig fenntartja 

mikro vállalkozások:  
- vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékeny-

séget a beruházás befejezésének időpontjától szá-
mított legalább öt évig fenntartja 

 
Megvalósítás időtar-
tama 

12 hónap  

Fenntartási kötelezett-
ség 

5 év  

Megkezdés Benyújtást követő napon kezdhető 
Előleg mértéke 75 % 
Értékelés egyedi szempontrendszer 

 


