
JEREMIE befektetések KMR-területi korlátozásai 

Az uniós pályázatok Közép-magyarországi régióval kapcsolatos általános szabályozása a JEREMIE 
tőkealapok vonatkozásában is irányadó. (A tőkealapok szempontjából jelenleg nem releváns pályázati 
részlet-szabályok zárójelesen, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.) 

Alapvető kitétel: nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek (a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie), a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie – kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja 
– továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban 
szükséges bemutatni. (A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére 
van lehetőség.) 

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a Kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 
engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell azokban az esetekben, amikor a támogatásból 
megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik. 

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra 
(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése 
esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett 
eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles 
a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. 

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre 
állása igazolja a valódi működést: 
 Iparűzési adó fizetésigazolás.
 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
 Közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

Az első két bekezdésben felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, 
tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor 
bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási 
időszakában bármikor ellenőrizhető. 

A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a Támogatói Okiratban megjelölt 
megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen 
fenntartja, illetve üzemelteti. 

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül beszerzésre, 
berendezések, infokommunikációs technológia (IKT) eszközök – kivéve a helyhez kötött informatikai 
eszközök, pl. szerver, rack szekrény, nagyteljesítményű nyomtató/szkenner stb. – a Kedvezményezett 



2 

abban az esetben is eleget tesz szerződéses kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a 
támogatási kérelemre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett 
székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen 
más országrészben folytat tevékenységet. 
 
A mobil eszközökre érvényes külön szabályozás 
 
Eszközbeszerzés: 
Mobil eszközbeszerzés esetén a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a mobil eszközök 
átmeneti tárolására. Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell: 
 közútról történő megközelítés lehetőségét, 
 gépek ki/bejárásának lehetőségét, 
 gépek tárolására alkalmas teret (terepet), valamennyi a projekt keretében beszerzett mobil 

berendezés egyszerre történő tárolása esetén is (sármentesített felület), 
 gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi), 
 tűzvédelmet. 
 
Egyéb esetekben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök: 
 ki/beszállításának lehetőségét, 
 biztonságos elhelyezését/raktározását a tároló helyiségben. 
 
Eszközbeszerzés: IKT eszközök 
 IKT eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnel kapcsolatos, az eszközök 

üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges műszaki elvárások (kommunális infrastruktúrával, 
szélessávú internet csatlakozással rendelkező épület, szerver megfelelő elhelyezése, a beszerzett 
számítógépeknek megfelelő irodai munkahely) csak abban az esetben érvényesek, amennyiben 
az eszközök üzemeltetésének helyszíne egybe esik a projekt megvalósítási helyszínével. 

 A támogatásból beszerzett IKT eszközök üzemeltetése, működtetése a megvalósítás helyszínén 
kívül is történhet, és nem releváns, hogy a támogatott eszközzel nyújtott szolgáltatás hol érhető 
el. Ilyen esetekben az üzemeltetés helyszínével, és nem a megvalósítás helyszínével kapcsolatban 
támaszthatók az eszközök üzemeltetéséhez tárolásához előírt, a megvalósítás helyszínére 
vonatkozó műszaki követelmények. 


