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Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai  

szolgáltatás-igénybevételének támogatása  

Pályázat kódja GINOP-1.3.6-17 

Keretösszeg 5,47 milliárd Ft 

Támogatási összeg 5 millió Ft – 25 millió Ft 

Intenzitás 50% 

Pályázók köre 
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 
 szövetkezetek, 
 egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

Területi szűkítés 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió 
területén megvalósuló fejlesztés. 

Beadás kezdete 2017. június 1. 

Megvalósítási idő 12 hónap 

Támogatható tevékenységek 
 Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott 

szolgáltatások igénybevétele 

Ágazati szűkítés 

Annex, valamint az igénybevett logisztikai 
szolgáltatás a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-
20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti 
tevékenységekhez nem kapcsolódhat. 

TEÁOR, VTSZ lista - 

TESZOR lista - 
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Pályázók köre: 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

 amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 
teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 
számít bele),  

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

 amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Felhívás 2. számú 
mellékletében szereplő minősített logisztikai szolgáltatók egyikétől sem vett igénybe 
logisztikai szolgáltatást. 

 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
Gazdálkodási formakód szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
116 Közkereseti társaság 
117 Betéti társaság 
121 Szociális szövetkezet 
123 Iskola szövetkezet 
124 Agrárgazdasági szövetkezet 
128 Foglalkoztatási szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
141 Európai részvénytársaság (SE) 
142 Európai szövetkezet (SCE) 
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
228 Egyéni cég 
231 Egyéni vállalkozó 
 
 
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projektben igénybevett logisztikai 
szolgáltatás a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód 
szerinti tevékenységekhez kapcsolódik; 

 amely a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége 
meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevétel összegének 15%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétel 15%-át; 

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi 
személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származik; 
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 amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projektben igénybevett logisztikai 
szolgáltatás olyan tevékenységhez kapcsolódik, amellyel a támogatást exporttal 
kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele. 
o Bérleti díjak (raktárbérlet, szabadtéri tároló felület bérlet, kikötőhasználat, 

parthasználat, daruhasználati díj (kezelővel), targonca használat) 
o Egyéb szolgáltatások (vámkezelés, vámszolgáltatás, vámügyintézés; vámszemléhez 

konténerből áru ki- és berakás; informatikai rendszerek igénybevétele; hatósági 
eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások; tömeg megállapítás; előlegezési jutalék; 
ténymegállapítási jegyzőkönyv felvétele) 

o Szállítási, tárolási, raktározási költségek (pl. anyagmozgatás, komissiózás, 
közvámraktározás, vasúti küldemény kocsi zárakkal való ellátása, stb.) 

 
Műszaki és szakmai elvárások: 

 A szolgáltatások igénybevétele kizárólag a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok 
Szövetsége (MLSZKSZ) által minősített, olyan logisztikai szolgáltató központoktól illetve az 
azokat üzemeltető cégektől vehető igénybe, melyek nem a Közép-magyarországi régió 
területén működnek. A minősített logisztikai szolgáltató központok listáját a Felhívás 2. 
számú melléklete tartalmazza. 

 Csak olyan logisztikai szolgáltatás igénybevétele támogatott, amit a támogatást igénylő a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben nem vett igénybe az adott 
minősített logisztikai szolgáltatótól. 

 A projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 15%-át, vagy 
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 15%-át. 

 

Kötelező vállalások: 

 Éves nettó árbevétel növelése: 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 
2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevétel) növekménye projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év 
végére eléri az 5%-ot 
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VAGY 

 Üzemi/üzleti eredmény növekedése: 

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a 
kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a 
támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 
30%-át. 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítását követően a támogatott 
tevékenységnek megfelelő tevékenységet a további két évig saját erőből megvalósítja, a 
minősített logisztikai szolgáltató központtal kötött szerződést fenntartja. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

 Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében 
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett feladata. 

 
Támogatás összege:  

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum 
25 000 000 Ft.  

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

 

Előleg mértéke:   

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és 
középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió 
Ft. 

 

 

Költségtípus 

Minimális mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve 

(%) 

Minimális 
elszámolható 

költség összege 
(Ft) 

Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Maximális 
elszámolható 

költség összege 
(Ft) 

Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó bérleti díj 

- - 80% - 
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Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-jétől 2017. szeptember 27-éig lehetséges. 
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 
 

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  

 raktárbérlet,  

 szabadtéri tároló felület bérlet,  

 kikötőhasználat (áruszállító folyami hajónak hordképessége szerint, áruszállító folyam-tengeri hajónak 
hordképessége szerint, minden más úszóműnek az elfoglalt vízfelület után),  

 parthasználat (ki- és berakott áru tömege után (érc, szén, koksz, kő és homok), minden más áru, Ro-Ro 
kikötőben rakodott személygépjárművek, Ro-Ro kikötőben rakodott egyéb járművek és áru, konténer 
rakodása esetén, telelés),  

 daruhasználati díj (kezelővel),  

 targonca használat.  
 

2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei  

 vámkezelés, vámszolgáltatás, vámügyintézés,  

 vámszemléhez konténerből áru ki- és berakás,  

 informatikai rendszerek igénybevétele,  

 hatósági eljárásokkal kapcsolatos szolgáltatások:  

- tc 32 garancia (3-6 millió forintig),  

- importban érkező gépjármű mentesítése,  

- tir okmány kiállítása,  

- cmr kitöltése,  

- vámértékbevallás készítése,  

- eur 1/ a.tr okmány kiállítása,  

- áruosztályozás,  

- közreműködés vámszemlénél,  

- tir-ncts adatátadás, 
- helyesbítés, módosítás, előjegyzés elszámolása,  

- vámvisszatérítés,  

- fellebbezések, különféle beadványok készítése,  

- vámfizetésre vonatkozó határozatok, valamint a hozzátartozó bizonylatok (számla, fuvarlevél, 
tarifa stb.ellenőrzése),  

- vámeljárási tanácsadás,  

- kezesség vállalás vám megfizetéséhez,  

- vámszolgálati helyen kívüli vámkezelés,  

- növény-egészségügyi bizonyítvány beszerzése,  

- állategészségügyi bizonyítvány beszerzése,  

 tömeg megállapítás:  

- vasúti járműmérlegen,  

- közúti járműmérlegen,  

- egyenkénti, csoportos tizedes mérlegelés a rakodás során,  

 előlegezési jutalék,  

 ténymegállapítási jegyzőkönyv felvétele.  
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3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek  

 anyagmozgatás (gépi/kézi),  

 parkolás (tehergépkocsi)  

 fóliázás,  

 komissiózás,  

 közvámraktározás,  

 tárolás (konténerek, hűtőkonténerek (20’ – 45’), egyéb kombináltfuvarozási egységek, RID/ADR árut 
tartalmazó konténerek, összecsukható csereszekrény),  

 emelés (konténerek, hűtőkonténerek (20-45 lábig), csereszekrények lábra állítva, összecsukható 
csereszekrény),  

 konténertakarítás,  

 konténerjavítás,  

 mérlegelés,  

 szabvány raklapos, nem veszélyes áru gépi rakodása,  

 nem veszélyes áru kézi rakodása,  

 terminálon konténerből nem szabvány raklapos, vagy veszélyes áru kirakása, átrakása tehergépkocsira,  

 vasúti kocsi kezelés,  

 vasúti fuvarlevél kiállítása,  

 hajóállítás:  

- áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,  

- két kereskedelmi kikötőmedence között,  

- rakodási célból bekészített jármű rakodóhelyre állítása,  

- rakodóhelyről félre állítás gyors hajó csere miatt (rapid manőver),  

- dunai lekötőhelyek, kikötőhelyek között, vagy ezen lekötőhelyek és valamely kereskedelmi 
kikötőmedence között,  

- személyzet nélküli vízi járművek átállítása,  

- úszó munkagépek, géphajók, ponton átállítása,  

- boxer hajó igénybevétele lekötő, rakodó helyen vízszívatás, rakodás támogatás vagy hasonló 
tevékenység miatt,  

- vízvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,  
- áramvételezéssel kapcsolatos költségtérítés,  
- rendelkezésre állási díj vízszolgáltatásnál és elektromos vételezésnél (egyszeri),  

- bárkatető emelés,  

- bárkaőrzés,  

- bárka rakodtatása nyitott bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,  

- bárka rakodtatása fedett bárka esetén (őrzés nélkül) naponta,  

- egalizálás,  

 vasúti szolgáltatások:  

- áruszállító hajók átállítási díja egy kikötőmedencén, vagy kikötőhelyen belül,  

- vasúti kocsi kezelési (tolatási) díj egyes kocsikra, irány- és fordavonatokra műveletenként és 
kocsinként,  

- vasúti szerelvény leközlekedtetésének forgalomszervezési felügyelete érkezéskor és induláskor 
egyaránt kocsinként, vagy külön-külön,  
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- kocsi rendezési díj kocsinként és sorozási műveletenként,  

- belföldi vasúti fuvarlevél kiállítása darabonként,  

- vasúti küldemény kocsi zárakkal való ellátása,  

- takaróponyvák levétele vasúti kocsiról ,  

- vasúti kocsi ponyvával való letakarása, meglévő ponyvatartóval,  

- kármegállapításról felvett jegyzőkönyv beszerzése a vasúttársaságtól a vasúttársaság által 
esetlegesen felszámított díjon felül,  

- rinfúza lapok beszerelése,  

- vasúti járművek tárolása,  

- vasúti járművek várakozása.  
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A FELHÍVÁS 2. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE 

 

A minősített logisztikai szolgáltató központok listája 

 

Intermodális Logisztikai Szolgáltató Központ 

Sorszám Cégnév Cím alatt lévő létesítménye Elérhetőség 

001/ I /2007  Bajai Országos 
Közforgalmú 
Kikötőműködtető Kft.  

6500 Baja, Szentjánosi út 12.  Web: www.portofbaja.hu  
E-mail: info@portofbaja.hu  
Tel: +36/79/422-502  

004/ I /2007  DELOG Kft.  4030 Debrecen, 
Vámraktár u. 3.  

Web: www.delog.hu  
E-mail: info@delog.hu  
Tel: +36/52/510-100  

005/ I /2007  GlobalLog Kft.  6728 Szeged,  
Budapesti út 34.  

Web: www.szilk.hu  
E-mail: globallog@szilk.hu  
Tel: +36/62/557-500  

006/ I /2007  GYSEV Cargo Zrt.  9400 Sopron,  
Ipar körút 21.  

Web: www.gysevcargo.hu  
E-mail: info@gysevcargo.hu  
Tel: +36/99/517-139  

007/ I /2007  LOGALBA Kft.  
LOGISZTÁR Kft.  

8000 Székesfehérvár,  
Vásárhelyi út 7.  

Web: www.eurosped.hu  
E-mail: info@logalba.hu  
Tel: +36/22/510-001  

009/ I /2008  Kelet-Trans2000 Kft.  4625 Záhony,  
Ady Endre út 37/B 

Web: www.kelettrans2000.hu  
E-mail: kelettrans@kelettrans2000.hu  
Tel: +36/45/525-122  

010/ I /2008  Transit Speed Kft.  4625 Záhony, Rákóczi út 16.  Web: www:transitgroup.eu  
E-mail: info@transitgroup.eu  
Tel: +36/45/535-002  

011/ I /2008  Záhony Port Zrt.  4625 Záhony,  
Baross Gábor út 1.  

Web: www.zahony-port.hu  
E-mail: info@zahony-port.hu  
Tel: +36/1/513-3010 

013/ I /2008  BERTRANS Zrt.  6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.  Web: www.bertrans.hu  
E-mail: zsanett.litkei@bertrans.hu 
Tel: +36/76/999-100  

014/ I /2009  Trans-Sped Logisztikai 
Szolgáltató Központ Kft.  

3581 Tiszaújváros,  
TVK-Ipartelep  

Web: www.trans-sped.hu  
E-mail: info@trans-sped.hu  
Tel: +36/52/510-120  

016/ I /2015  Gabonatároló és 
Logisztikai Kft.  

6331 Foktő, Baráka 7.  Web: www.gabonatarolo.hu  
E-mail: info@gabonatarolo.hu  
Tel: +36/1/451-4010  

017/ I / 2015  TVP-Gabona 
Kereskedőház Kft.  

4300 Nyírbátor, 
Árpád út 0203/4 hrsz  

Web: www.tvpkft.hu  
E-mail: iroda@tvpkft.hu  
Tel: +36/30/995-9928  

 

  

mailto:info@zahony-port.hu
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Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ 
Sorszám Cégnév Cím alatt lévő létesítménye Elérhetőség 

001/ R /2007  ÁTI Depo Zrt.  3526 Miskolc, Repülőtéri u. 6.  Web: www.atidepo.hu  
E-mail: 
vojdyla.judit@atidepo.hu  
Tel: +36/46/501-621  

004/ R /2007  Győr-Gönyű Kikötő 
Zrt.  

9011  
Győr-Károlyháza,  
Kikötő 1.  

Web: www.portofgyor.hu  
E-mail: info@portofgyor.hu  
Tel: +36/96/544-200  

013/ R /2010  BI-KA Logisztika Kft.  5000 Szolnok, Tószegi út 2.  Web: www.bikalogisztika.hu  
E-mail: info@bi-ka.hu  
Tel: +36/56/524-050  

 
Helyi Logisztikai Szolgáltató Központ 

Sorszám Cégnév Cím alatt lévő létesítménye Elérhetőség 

001/ H /2007  Trans-Sped Trint 
Raktározó és   
Szállítmányozó Kft.  
 

2890, Tata Barina u.1.  Web: www.trans-sped.hu  
E-mail: info@trans-sped.hu  
Tel: +36/34/586-600  

002/ H /2007  Kanizsa Sprint Kft.  
Real-Amnon Kft.  
Agro Boy Kft.  

8881 Sormás Ipartelep 1.  Web: www.kanizsasprint.hu  
E-mail: info@kanizsasprint.hu  
Tel: +36/93/312-321  

003/ H /2007  R. Quehenberger 
Spedition Kft.  

9026 Győr, Szentiváni út 2.  Web: 
www.quehenberger.com/hu/  
E-mail: 
gabriella.szovati@quehenberge
r.com  
Tel: +36/96/500-703  

007/ H /2009  Rail Cargo Logistics 
Hungaria Kft.  

Győrszemere Raabersped út 
1.  
9121  

Web: 
www.railcargologistics.hu/hu/  
E-mail: rcl.hu@railcargo.com  
Tel: +36/1/430-8500  

008/ H /2010  Agro Boy Kft, Czett-
Trans Kft, Reiso-
Hungária Kft.  

7754 Bóly Kodály Zoltán u. 2.,  Web: www.agroboy.hu  
E-mail: ugyvezeto@agroboy.hu  
Tel: +36/69/569-940  

 

Cégnév Cím alatt lévő létesítménye Elérhetőség 

Záhony Port Zrt.  4625 Záhony, Baross Gábor út 
1.  

Web: www.zahony-
port.hu  
E-mail: info@zahony-
port.hu  
Tel: +36/1/513-3010  
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