
Iktatószám: IKT-2018-600-I1-00002675/0003 

Kedvezményezett  neve:  \"Lufi  Expressz\"
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt
Felelősségű Társaság  

Projekt  címe:  A Lufi  Expressz Kft.  nemzetközi
versenyképességének  javítása  külföldi
kiállításokon való részvétellel 

Projekt azonosítószám:
VEKOP-1.3.1-16-2018-00201
1. számú módosítás  

 

TÁMOGATÓI OKIRAT

A  Versenyképes  Közép-Magyarország  Operatív  Program  keretén  belül  a  Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. április 8-án
meghirdetett VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
című felhívás alapján a(z)  \"Lufi Expressz\" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint támogatást igénylő 

Postacím: 1119  Budapest, Andor utca  34. 
Székhely: 1119  Budapest, Andor utca  34. 
Azonosító szám: 01-09-920217  / 
Adószám: 14795352-2-43 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10402908-50526684-51681007

2018.05.09. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „A Lufi Expressz Kft. nemzetközi
versenyképességének javítása külföldi kiállításokon való részvétellel”. 

Értesítem,  hogy  a  Támogató  a  „A Lufi  Expressz  Kft.  nemzetközi  versenyképességének  javítása
külföldi  kiállításokon  való  részvétellel”  című azonositoszam azonosító  számú támogatási  kérelmet
elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A  Kedvezményezett  által  benyújtott  támogatási  kérelem  alapján  a  Támogató  támogatói
okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az „  A  Lufi  Expressz  Kft.  nemzetközi  versenyképességének  javítása  külföldi
kiállításokon  való  részvétellel”  című,  a  támogatási  kérelemben  és  annak  mellékleteiben  rögzített
Projekt  elszámolható  költségeinek  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett   3 668 000 Ft, azaz  hárommillió-hatszázhatvannyolcezer Ft összegű, vissza
nem térítendő támogatásra jogosult. 

A  projekt  feltétel  nélkül  és  változatlan  összköltséggel  támogatható
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A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.12.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.05.10. 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.. 

A Projekt keretében a projekt  fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.06.29.   

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.

Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  Projektet  az alábbi  helyszín/helyszínek alatt  (Projekt  helyszíne)
megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:

Iránytószám Helység Utca Házszám Helyrajzi szám

1119 Budapest Andor utca 34. -

A Projekt megvalósítás kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem
vonható ÁFA-val  számított  maximális  elszámolható összköltsége  7 341 000 Ft,  azaz  hétmillió-
háromszáznegyvenegyezer forint. 

A Támogatás intenzitása: 49.965945 %. 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

A  pénzügyi  elszámolásra  vonatkozó  részletes  szabályokat  és  benyújtandó  dokumentumokat  a
mindenkor hatályos pénzügyi elszámolási útmutató tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Jelen felhívás keretében előleg igénylésére nincs lehetőség.

Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból1 

1 448 000 Ft, azaz egymillió-négyszáznegyvennyolcezer forint az Európai Unió működéséről szóló
Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló,  2013.  december  18-i  1407/2013/EU  (HL  L  352,  2013.  12.24.  1.o.)  (a  továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján  csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma 1 448 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24.
§ c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

3 668 000 Ft,  azaz  hárommillió-hatszázhatvannyolcezer forint  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: 651/2014/EU bizottsági rendelet)  alapján 

1Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő
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1. kis- es középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma  0 Ft),  amely  a  jogcímrendelet  18-22.  §-ában,  23.  §  (1)  bekezdés  3.
pontjában, 24. § b) pontjában és 34.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

2. kis-  és  középvállalkozásnak  nyújtott  innovációs  támogatásnak minősül  (melynek
támogatástartalma  0 Ft),  amely  a  jogcímrendelet  18-22.  §-ában,  23.  §  (1)  bekezdés  11.
pontjában, 24. § b) pontjában és 55.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

3. kis-  es  középvállalkozás  vásáron  való  részvételéhez  nyújtott  támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma 2 220 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1)
bekezdés 4. pontjában, 24. § b) pontjában és 35.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

0 Ft, azaz nulla forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett  a Projektet a 4.  mellékletben meghatározott  műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A  Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósítása  során  a  támogatást  a  4.  és  5.  mellékletben
meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult  és köteles
felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

Biztosítékadási kötelezettség

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Záró rendelkezések

A  Kedvezményezett  a  vissza  nem  térítendő  támogatást  köteles  a  támogatási  kérelemben
meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A  Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználása  során  köteles  a  vonatkozó  jogszabályok,  így
különösen, az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  és  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet,
továbbá  az  Általános  Szerződési  Feltételek  (ÁSZF)  rendelkezéseinek  megtartására.  A
Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  az  Okirat,  valamint  az  ÁSZF a  vonatkozó  jogszabályok
módosításával,  illetve  új,  az  Okirat  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  támogatási
kérelemben feltüntetett  projektfelelős,  a  támogatási  kérelemben és mellékleteiben  feltüntetett  más
személyek,  illetve  a  Projekt  megvalósításában  résztvevő  személyek,  valamint  a  beszámolás,  a
szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett
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személyek személyes adataiknak a Támogató intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve
ezen  adatok  felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő
feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy
ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek
ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy  az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az  Okiratban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  magyar  –  ide  értve  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvényt  is  –  és európai  uniós jogszabályok rendelkezései  az
irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4  oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre. 

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai (monitoring mutatók) 
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatói okirat száma: VEKOP-1.3.1-16-2018-00201 
Kedvezményezett: \"Lufi Expressz\" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)
Darabszám

(Db)
Le nem vonható ÁFA

(Ft)
Összesen

(Ft)

Kötelezően előírt nyilvánosság,
tájékoztatás biztosítása

Kötelezően előírt
nyilvánosság

biztosításának
költsége

Kötelezően előírt
nyilvánosság

biztosításának költsége

5 000 1 0 5 000

Piacra jutáshoz kapcsolódó
tevékenységek

Egyéb
szolgáltatási

költségek

Egyéb szolgáltatási
költségek

500 000 1 0 500 000

Piacra jutáshoz kapcsolódó
tevékenységek

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások

költségei

Külföldi kiállításon vagy
vásáron való részvétel

4 440 000 1 0 4 440 000

Piacra jutáshoz kapcsolódó
tevékenységek

Egyéb szakértői
szolgáltatás

költségei

Piacra jutás
tevékenységhez

kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások

784 000 1 0 784 000

Piacra jutáshoz kapcsolódó
tevékenységek

Szakmai
megvalósításhoz

kapcsolódó
útiköltség,

kiküldetési költség

Piacra jutás
tevékenységhez

kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások

792 000 1 0 792 000

 



 

Tevékenység Költségtípus Megnevezés Egységár (Ft)
Darabszám

(Db)
Le nem vonható ÁFA

(Ft)
Összesen

(Ft)

Piacra jutáshoz kapcsolódó
tevékenységek

Szakmai
megvalósításhoz

kapcsolódó
útiköltség,

kiküldetési költség

Piacra jutás
tevékenységhez

kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások

820 000 1 0 820 000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 7 341 000 

PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE: 7 341 000

 



 

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: VEKOP-1.3.1-16-2018-00201 
Kedvezményezett:  \"Lufi  Expressz\"  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű
Társaság 

Források (Ft) 
I. saját forrás 3 673 000
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 3 673 000
 I/2. partnerek hozzájárulása 0
 I/3. bankhitel 0
 I/4. egyéb 0
II. egyéb támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 3 668 000
Projekt elszámolható költsége 7 341 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0
Projekt teljes költsége 7 341 000

 



 

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói okirat száma: VEKOP-1.3.1-16-2018-00201 
Kedvezményezett: \"Lufi Expressz\" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő sorszáma Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása
A mérföldkő eléréséig
felhasználni tervezett

támogatás összege (Ft)

1 2019.03.31. Külföldi kiállításokon való részvétel Orlandoban,
Düsseldorfban és Lyonban. Növekszik külpiaci

megjelenésünk. Az exporttal a bevételek növekedése
mellett a hazai értékünk is nő. A cégünkről alkotott

pozitívabb image a hazai vevőink és beszállítóink körében
is elismerést jelent. 

7 336 000

 



 

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: VEKOP-1.3.1-16-2018-00201 
Kedvezményezett: \"Lufi Expressz\" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

1 A  Lufi  Expressz  Kft.  külföldi
kiállításokon  való  részvételének
megvalósítása 2019-ben

Tervezett  kiállítások:
2019.  január  3-5.  ASI
Orlando,  USA
2019.  január  8-10.  PSI
Düsseldorf,  Németország
2019.  február  5-7.  Lyon,
Franciaország
Projekten  kívül  piackutatást
végzünk  a  célországokra
vonatkozóan,  hogy  felmérjük
az amerikai, német és francia
piacokat,  lehetőségeket.
Ezzel  is  szeretnénk
biztosítani,  hogy  a  megfelelő
célcsoport  számára  a
megfelelő  üzeneteket
fogalmazzuk  meg.  
A kiállítói  standot  mindhárom
kiállítás  során  béreljük,  ahol
az  installáció  felállítása  is
történik,  mely  kiállítástól
függően a flexibilis elemekből
helyszínre  szabhatóak.
A  szükséges  eszközök,
termékek  leszállítását  a

A Lufi Expressz Kft. Európa legszebb, nagyfelbontású, színes
CMYK szitázott léggömbjeinek, játék és reklám céllal történő
megismertetése,  népszerűsítése  az  amerikai,  német  és
francia  piacon
A reklámajándék kategória rendkívül szerteágazó, a prémium
óráktól,  ékszerektől  kezdve  a  filléres,  egyszer  használatos
termékekig bezárólag. Ebben egy speciális szegmens a játék-
ajándék.  Ide  tartoznak  a  szabadtéri  strandjátékok,  frizbik,
strandlabdák,  ügyességi  játékok,  logikai  játékok,
társasjátékok…stb.  léggömbök  is.  Az  összes  ilyen  termék
közös  ismertetőjegye,  hogy  nem  önállóan  játékként  adják,
hanem céglogóval ellátva, ezáltal hosszabb-rövidebb ideig a
célcsoport központi figyelmébe kerülve. Mi a léggömbjeinkkel
az  igényes  reklám-játék  kategóriát  szeretnénk  erősíteni  és
bővíteni.  

 



 

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

kiállítás helyszínére egy külső
cég  fogja  végezni.  Kiállítási
installáció  szállítása  és
összeszerelése  -  Repülőjegy
Amerikába  2  fő  részére  -
Szállás  2  fő  részére
Célunk  a  kiállításokon
keresztül  a  célcsoportok
elérése.  Mind  a  meglévő,
mind új, potenciális partnerek,
melynek  eredményeként
szélesíteni  tudjuk  a
termékeink  ismertségét,  és
növelni  tudjuk
exportbevételünket

 



 

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI (MONITORING MUTATÓK) 

Támogatói okirat száma: VEKOP-1.3.1-16-2018-00201 
Kedvezményezett: \"Lufi Expressz\" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A Kedvezményezettnek a lenti pontokban foglalt feltételeket együttesen kell teljesíteni. 

Létszámtartás: A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának
átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) 
Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év2 éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 

Külkereskedelmi felelős kijelölése:  A támogatást igénylőnek vállalnia kell,  hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli,  a vállalat
külkereskedelmi tevékenységéért felelős teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási
időszak  végéig  a  kedvezményezettnek  fenn  kell  tartania.  Amennyiben  a  fenntartási  időszakban  a  munkakört  betöltő  foglalkoztatott  jogviszonya  a
kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott  fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt  időszak
hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál. 

Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó
piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően. 

Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé
válik. 

Amennyiben a támogatást igénylő a VEKOP-1.3.1-16 felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, vagy a kapcsolt vállalkozásával
együtt és a két támogatási kérelem alapján a részére/részükre összesen megítélhető támogatási összeg a 10 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a
támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai
befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a
projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.

2Bázislétszámnak akkor is a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai létszáma számít, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll rendelkezésre a
benyújtást megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámoló. Támogatói döntés esetén a vonatkozó vállalások az éves beszámoló rendelkezésre állását követően kerülnek aktualizálásra.

 



 

Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók3 
 Átlagos statisztikai állományi létszám (nő, férfi4 ) 

Szakpolitikai mutatók5 
 Éves nettó árbevétel/Adóalapba beszámított bevétel
 Éves export árbevétel
 Projekt által teremtett új munkahelyek száma

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
férfi  (Szakpolitikai
mutató)

2016.12.31. 4

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
férfi  (Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 4

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
férfi  (Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 4

3A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerülhet.
4Az adatok megbontása csak tájékoztató jellegű
5A szakpolitikai mutató csak tájékoztatásra szolgál, nem teljesítése nem kerül szankcionálásra. Kivéve, ha a támogatást igénylő a VEKOP-1.3.1-16 felhívás keretében második alkalommal nyújt be
támogatási kérelmet, vagy a kapcsolt vállalkozásával együtt a két támogatási kérelem alapján a részére/részükre összesen megítélhető támogatási összeg a 10 millió Ft-ot meghaladná, úgy a
Projekt által teremtett új munkahelyek száma a kötelező vállaláshoz kapcsolódóan kerül bekérésre. 

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
férfi  (Szakpolitikai
mutató)

2021.12.31. 0 0 4

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
férfi  (Szakpolitikai
mutató)

2022.12.31. 0 0 4

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
nő  (Szakpolitikai
mutató)

2016.12.31. 16

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
nő  (Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 16

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
nő  (Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 16

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –

2021.12.31. 0 0 16

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

nő  (Szakpolitikai
mutató)

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám  –
nő  (Szakpolitikai
mutató)

2022.12.31. 0 0 16

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám
összesen  (Átlagos
statisztikai  állományi
létszám-férfi  +
Átlagos  statisztikai
állományi  létszám-
nő)  (Szakpolitikai
mutató)

2016.12.31. 20

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám
összesen  (Átlagos
statisztikai  állományi
létszám-férfi  +
Átlagos  statisztikai
állományi  létszám-
nő)  (Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 20

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám
összesen  (Átlagos
statisztikai  állományi
létszám-férfi  +
Átlagos  statisztikai
állományi  létszám-
nő)  (Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 20

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám
összesen  (Átlagos
statisztikai  állományi
létszám-férfi  +
Átlagos  statisztikai
állományi  létszám-
nő)  (Szakpolitikai
mutató)

2021.12.31. 0 0 20

Átlagos  statisztikai
állományi  létszám
összesen  (Átlagos
statisztikai  állományi
létszám-férfi  +
Átlagos  statisztikai
állományi  létszám-
nő)  (Szakpolitikai

2022.12.31. 0 0 20

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

mutató)

Éves  export
árbevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2016.12.31. 140 804 929

Éves  export
árbevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 140 804 929

Éves  export
árbevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 140 804 929

Éves  export
árbevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2021.12.31. 0 0 140 804 929

Éves  export
árbevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2022.12.31. 0 0 140 804 929

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Éves nettó árbevétel/
Adóalapba
beszámított  bevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2016.12.31. 256 138 000

Éves nettó árbevétel/
Adóalapba
beszámított  bevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 256 138 000

Éves nettó árbevétel/
Adóalapba
beszámított  bevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 256 138 000

Éves nettó árbevétel/
Adóalapba
beszámított  bevétel
(Szakpolitikai
mutató)

2021.12.31. 0 0 256 138 000

Éves nettó árbevétel/
Adóalapba
beszámított  bevétel
(Szakpolitikai

2022.12.31. 0 0 256 138 000

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

mutató)

Projekt által teremtett
új  munkahelyek
száma  (Szakpolitikai
mutató)

2019.03.31. 0 0 0

Projekt által teremtett
új  munkahelyek
száma  (Szakpolitikai
mutató)

2020.12.31. 0 0 0

Projekt által teremtett
új  munkahelyek
száma  (Szakpolitikai
mutató)

2021.12.31. 0 0 0

Projekt által teremtett
új  munkahelyek
száma  (Szakpolitikai
mutató)

2022.12.31. 0 0 0

Támogatásban
részesülő
vállalkozások  száma
(OP szinten)

2019.03.31. 1 1 1

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Támogatásban
részesülő
vállalkozások  száma
(OP szinten)

2020.12.31. 0 1 1

Támogatásban
részesülő
vállalkozások  száma
(OP szinten)

2021.12.31. 0 1 1

Támogatásban
részesülő
vállalkozások  száma
(OP szinten)

2022.12.31. 0 1 1

Vissza nem térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

2019.03.31. 1 1 1

Vissza nem térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

2020.12.31. 0 1 1

Vissza nem térítendő
támogatásban

2021.12.31. 0 1 1

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

részesülő
vállalkozások száma

Vissza nem térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

2022.12.31. 0 1 1
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