
A Kormány 62/2021. (II.12.) Korm. rendelete a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a 

kistelepülési üzletek támogatásáról 

 

A támogatásban részesíthetők köre 

a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, amely kistelepülésen 

kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet 

főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy 

b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet, 

amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő 

üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik. 

 

Támogatható tevékenységek: 

A támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, 

fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek 

csökkentéséhez igényelhető. 

Tevékenységek: 

a) az üzlet külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is, bővítésére, építésére, 

akadálymentesítésére, 

b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához 

szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, 

feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai 

eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére, 

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire, 

d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez, 

e) az üzletben a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) 

munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez. 

Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg. 

 

A költségvetési támogatás mértéke: 

Építés, felújítás esetében az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 000 000 forint, 

Eszköz-, szoftverbeszerzés és képzés esetében az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 

12 000 000 forint, 

Ingatlanvásárlás esetében legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 forint, 

Foglalkoztatott támogatása esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után 

fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy legfeljebb két fő 

foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás az első évben, ezt követően legfeljebb egy fő 

tekintetében igényelhető a támogatás a fenntartási időszak végéig. 

 

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylője a támogatási kérelem benyújtásakor 

• rendelkezik üzleti tervvel, 

• nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti 

évben saját jogon, illetve ha egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással, az 

egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott valamennyi, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. 

§ 1. pontja szerinti csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a 

támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, 

• igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók módjára behajtandó köztartozása, 

illetve lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást 

vagy részletfizetést engedélyezett, és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja, 

vagy a támogatói okirat kiadásáig a tartozását rendezi, 

• benyújtja a támogatott tevékenység bekerülési költséget tartalmazó költségtervet, 

• nyilatkozik az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának szándékáról, 

• nyilatkozik az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való közreműködési szándékáról, 

• nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási szándékáról, 



• csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói 

igazolást, 

• csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye szerinti település jegyzője által kiadott 

igazolást a településen hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi 

fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek számáról, 

• a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez csatolja a veszteséges működést 

igazoló – számviteli dokumentáción alapuló könyvelői nyilatkozattal kiegészített – ügyvezetői 

nyilatkozatot, 

• ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a megkötött előszerződést benyújtja, 

• ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a kedvezményezett tulajdonában van – 

a kérelemhez benyújtja a használatot igazoló okiratot, valamint a támogatási kérelemben 

megfogalmazott, az ingatlant érintő tevékenység megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulást, 

és 

nyilatkozik, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak minősül-e, 

 

A támogatási kérelem benyújtási határidejét a támogató a lebonyolító szerv és a Kormány 

honlapján, legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban közzéteszi. 


