
 

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 

 
ÉPÍTŐ-5.2021.5. 

A konstrukció célja 
Az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének 
támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon 
tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek. 
 
Támogatást igénylők köre 
 
Kis- és középvállalkozások (kivéve mikrovállalkozások) 

• min. 10-249 fő létszám 

• min. 2 lezárt, teljes üzleti év  

• pályázat szerinti támogatható tevékenység cégkivonatban szerepel (41.20-
43.99, 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 tevékenység) 

• 5 év fenntartás 

• bruttó átlagkereset min. 287.851 Ft (2019) 

• átlátható szervezetnek minősül 
 
Mikrovállalkozások (a fentiektől eltérően) 

• min. 1-9 fő létszám 

• főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen 
működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési 
tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység 
megvalósításához 

 
Támogatható tevékenységek 
 

• Gépek és szerszámok  

• Meglévő gépek fejlesztése kiegészítő eszközökkel 

• Termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások  

• Információs technológia-fejlesztés, 

• Gyártási licenc, gyártási know-how  

• Szabadalmak és egyéb immateriális javak 

• Energiahatékonysági beruházás 

• Megújuló energia 

• Belső, szakmai képzések támogatása 
 

 
A projekt területi korlátozása: 
 
Budapest és Pest megye nem támogatható települései. 
 
 



 

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig a cégbírósági 
nyilvántartásba bejegyzésre kell kerülnie! 
 
A támogatás összege: 
 
Kis- és középvállalkozások 25 – 400 millió Ft 
Mikrovállalkozások 8 – 50 millió Ft 
 
A támogatás max. mértéke: 
 

 
DE a támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a 
benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján kerül 
meghatározásra, ami a fentiektől eltérően kevesebb is lehet. 
 
Előleg igénylés: 100% 
 
Biztosíték: beszedési megbízás vagy óvadék 
 
Beadási határidő: 
 

2021. február 15. – március 5. 
 
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes! 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 
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