
 

 

A Felhívás 11. számú szakmai melléklete 

Piacfelmérés sablon 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy jelen piacfelmérési sablon kizárólag 

tájékoztatásul szolgál, azt nem kell az előkészítés során kitölteni és a támogatási 

kérelem mellékleteként, külön dokumentum formájában benyújtani, mivel a 

piacfelmérés sablon a támogatási kérelem adatlap részét képezi (annak formai és 

tartalmi követelményeit a kitöltőprogram kitöltési útmutatója is tartalmazza). Felhívjuk 

figyelmét, hogy amennyiben a piacfelmérés sablon mégis benyújtásra kerülne, eltérés 

esetén a csatolt dokumentumban foglalttal szemben a piacfelmérésre vonatkozóan a 

támogatási kérelem adatlap erre szolgáló funkciójában rögzített adatok kerülnek 

figyelembevételre. 

 

Piacfelmérés funkció eszköz/szoftver/know-how beszerzésére 

1. Eszköz/szoftver/know-how megnevezése:       , típusa:      , VTSZ/TESZOR 

száma:       Tartozék:       

 

2. Az eszköz új         

 

3. Műszaki paraméterek, funkciók, jellemzők:       

 

4. Gyártó megnevezése:      , származási ország:       

 

5. A kiválasztott szállító típusa: 

Gyártó       

Kizárólagos forgalmazó       

Viszonteladó       

Hazai/külföldi márkaképviselet       

Egyéb        

 

6. A kiválasztott szállító megnevezése:      , adószáma:      , származási országa: 

      

7. A kiválasztott szállító főtevékenysége:       

8. A kiválasztott szállító tevékenységi körébe tartozik az árajánlat tárgyát képező 

eszköz/szoftver kereskedelme: igen/nem:       

9. A kiválasztott szállító alapításának időpontja:       

10. A kiválasztott szállító honlapja:       

11. A kiválasztott szállító telefon:       

12. A kiválasztott szállító e-mail:       

13. A kiválasztott szállító magánszemély tulajdonosa(i)      , cégképviselői      

14. A támogatást igénylőtől független szállító: igen/nem      

15. A kiválasztott szállító kapcsolódó referenciáinak bemutatása az elmúlt 3 évre terjedő 

időszakban:       



 

 

16. A kiválasztott szállító értékesítésből származó árbevételének alakulása az utolsó 

lezárt üzleti évben:       

 

17. Az eszköz/szoftver/know-how egységára nettó (Ft-ban):      , darabszám:       

 

18. Az eszköz/szoftver/know-how bruttó egységára (Ft-ban):       

 

19. Az eszköz/szoftver/know-how ára deviza alapú: igen/nem:       

 

20. A szállítás nettó költsége (Ft-ban):      , a szállítás bruttó költsége (Ft-ban):       

 

21. A beüzemelés nettó költsége (Ft-ban):      , a beüzemelés bruttó költsége (Ft-ban): 

      

 

22. A betanítás nettó költsége (Ft-ban):      , a betanítás bruttó költsége (Ft-ban): 

      

 

23. Piacfelmérés lépései:       

 

  



 

 

Kitöltési Útmutató a „Piacfelmérés eszköz/szoftver beszerzésére” funkcióhoz 

 

1. Eszköz megnevezése, típusa, VTSZ/TESZOR száma: A beszerzendő 

eszköz/szoftver/know-how (beleértve a gyártási licence-t) pontos megnevezése és 

típusa a költség funkcióval megegyezően. VTSZ/TESZOR száma. Amennyiben 

tartozéknak minősül, úgy annak megjelölése, hogy mely eszközhöz tartozik.  

 

2. Legördülő mezőben szükséges nyilatkozni arról, hogy az eszköz új. 

3. Műszaki funkció, jellemzők (minimum 500, maximum 1000 karakter): A gyártó által 
meghatározott műszaki paraméterek, szakmai jellemzők, technikai feltételek.  
A műszaki-szakmai paraméterek, illetve szakmai jellemzők leírásának alkalmasnak 
kell lennie az eltérő típusú eszközök/szoftverek összehasonlítására. 
 

4. Gyártó megnevezése, származási ország: A gyártó cégszerű megnevezése és az 

ország megnevezése. 

 

5. A legördülő listából válassza ki a megfelelő szállítói típust. „Egyéb” esetében 

ismertesse a szabad szavas mezőben a típust. Forgalmazói státusz esetén 

(amennyiben nem "Gyártó" kerül kiválasztásra) csatolja a gyártóval való 

kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori szerződés, 

forgalmazói megállapodás). 

 

6. Írja be szállító cégszerű megnevezését, adószámát, származási országát. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a szállítónak függetlennek kell lennie! 

 

7. Kérjük, adja meg a kiválasztott szállító főtevékenységét. 

 

8. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. Felhívjuk a 

figyelmét, hogy „nem” válasz esetén a költségtétel nem elszámolható, a projekt 

költségvetése csökkentésre kerül. 

 

9. Kérjük megadni az alapítás időpontját a cégkivonatban foglaltakkal összhangban. 

10-13. Kérjük, adja meg a kiválasztott szállító elérhetőségeit. 

14. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

15. Kérjük, mutassa be a kiválasztott szállító azonos típusú eszközhöz kapcsolódó 

referenciáit az elmúlt 3 év vonatkozásában. Kérjük, hogy a referencia tartalmazza a 

szerződő fél nevét, a szerződés tárgyát, a teljesítés évét és a szerződés összegét. 

Legalább 3 referenciát szükséges megadni. 

16. Adja meg a kiválasztott szállító utolsó lezárt üzleti évben realizált értékesítésből 

származó árbevételét. Ha nincs lezárt üzleti éve, akkor 0 Ft-ot írjon. 



 

 

17-18. Amennyiben a vételár nem Ft-ban lesz kiegyenlítve, úgy azt a kitöltés dátumán 

érvényes MNB hivatalos árfolyamon szükséges átszámítani forintra. 

19. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

20-22. Adja meg a releváns összegeket. 

23. Piacfelmérés lépései (minimum 2000, maximum 5000 karakter): Indokolja meg, hogy 

a piacon elérhető azonos/hasonló funkcionalitást képező eszközök közül miért az adott 

típusú eszközt tervezi beszerezni. Mutassa be a megvizsgált gyártói/forgalmazói 

kiadványokat és/vagy honlapokat, az Internetes böngészők (pl. linkek), szakmai 

folyóiratokat (évfolyam, oldalszám) releváns eredményeit, vásárok/nyilvános 

árubemutatók eredményeit.  Ezt követően indokolja, hogy a többi gyártóval/kereskedővel 

szemben, akik azonos/hasonló terméket kínálnak, összességében, a különböző 

kiválasztási szempontokat (pl. eszköz minőségi paraméterei, szállító szervízhálózatának 

humán és tárgyi kapacitásai, garanciális szempontok, vételár, 

szállítás/beüzemelés/betanítás átfutási ideje és költségei, meglévő eszközparkba való 

illeszthetősége, korábbi együttműködés tapasztalatai, földrajzi elhelyezkedés, nyelvi 

korlátok) figyelembe véve miért ezt a szállítót választotta. Know-how esetén a felhívás 

szerinti, a szabadalmi ügyvivő vagyonértékelésének csatolás kötelező. 

 

  



 

 

Egyszerűsített piacfelmérés funkció eszköz beszerzésére 

1. Eszköz megnevezése:       , típusa:      , VTSZ száma:       Tartozék:       

 

2. Az eszköz új         

 

3. Gyártó megnevezése:      , származási ország:       

 

4. A kiválasztott szállító típusa: 

Gyártó       

Kizárólagos forgalmazó       

Viszonteladó       

Hazai/külföldi márkaképviselet       

Egyéb       

  

5. A kiválasztott szállító megnevezése:      , adószáma:      , származási országa: 

      

 

6. A kiválasztott szállító főtevékenysége:       

 

7. A kiválasztott szállító honlapja:       

 

8. A támogatást igénylőtől független szállító: igen/nem      

 

9. Az eszköz egységára nettó (Ft-ban):      , darabszám:       

 

10. Az eszköz bruttó egységára (Ft-ban):       

 

11. Az eszköz ára deviza alapú: igen/nem:       

 

12. Az eszköz elérhetősége a forgalmazók honlapjain:       

 

  



 

 

Kitöltési Útmutató az „Egyszerűsített piacfelmérés eszköz beszerzésére” funkcióhoz 

 

1. Eszköz megnevezése, típusa, VTSZ száma: A beszerzendő eszköz pontos 

megnevezése és típusa a költség funkcióval megegyezően. VTSZ száma. Amennyiben 

tartozéknak minősül, úgy annak megjelölése, hogy mely eszközhöz tartozik.  

 

2. Legördülő mezőben szükséges nyilatkozni arról, hogy az eszköz új. 

 
3. Gyártó megnevezése, származási ország: A gyártó cégszerű megnevezése és az 

ország megnevezése. 

 

4. A legördülő listából válassza ki a megfelelő szállítói típust. 

 

5. Írja be a szállító cégszerű megnevezését, adószámát, származási országát. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a szállítónak függetlennek kell lennie! 

 

6. Kérjük, adja meg a kiválasztott szállító főtevékenységét. 

 

7. Kérjük, adja meg a kiválasztott szállító honlap címét. 

8. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

9-10. Külföldi honlap esetén a képernyőkép készítés dátumának napjára vonatkozó MNB 

középárfolyamon szükséges forintra átszámítani a tétel árát. 

11. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

12. Az eszköz elérhetősége a forgalmazók honlapjain: Kérjük, igazolja a listaáras termék 

piaci árának realitását, adja meg annak elérhetőségét a kiválasztott, a termék tekintetében 

kompetens, potenciális gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, 

független gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak 

webáruházzal is kell rendelkeznie. A honlapokról készült, rendszerdátumot is 

tartalmazó képernyőképeket kérjük, csatolja a támogatási kérelemhez. 

  



 

 

Piacfelmérés funkció infrastrukturális beruházáshoz 

1. Tétel megnevezése:       

2. Az infrastrukturális beruházás helyszíne:       

3. Beruházás típusa: 

Bővítés       

Átalakítás       

Korszerűsítés      

 

4. Az infrastrukturális beruházás építési engedély köteles (igen/nem):         

5. Ha az infrastrukturális beruházás építési engedély köteles, akkor az építési engedély 

száma, és a kiállításának dátuma:       

 

6. A kivitelező megnevezése:      , Adószáma:      , származási országa:       

 

7. A kiválasztott kivitelező alapításának időpontja:       

8. A kiválasztott kivitelező honlapja:       

9. A kiválasztott kivitelező telefon:       

10. A kiválasztott kivitelező e-mail:       

11. A támogatást igénylőtől független kivitelező: igen/nem      

 

12. A kiválasztott kivitelező kapcsolódó referenciáinak bemutatása az elmúlt 3 évre 

terjedő időszakban:       

 

13. A kiválasztott kivitelező értékesítésből származó árbevételének alakulása az utolsó 

lezárt üzleti évben:       

 

14. Kivitelezés nettó ára (Ft-ban):       

15. Kivitelezés bruttó ára (Ft-ban):       

 

16. Új épület építése/bővítés esetén bruttó alapterület (m2-ben):       

 

17. Piacelemzés lépései a támogatást igénylőnél:       

 

18. A beruházás m2-re vetített ára (új építés, bővítés esetében):       

 

19. A kiviteli terv nem tartalmaz nem elszámolható költséget:       

 

20. Szakértői nyilatkozat névjegyzék/kamarai/ÉTDR száma:       

  



 

 

Kitöltési Útmutató a „Piacfelmérés infrastrukturális beruházáshoz” funkcióhoz 

 

1. Kérjük, adja meg a beszerzendő tétel pontos nevét, az összepárosíthatóság érdekében 

úgy, ahogyan az a költség funkció megnevezés mezőjében szerepel. 

2. Kérjük, adja meg a beruházás helyszínét - Irányítószám, település neve, utca, 

házszám, helyrajzi szám feltüntetése szükséges. Több megvalósítási helyszín esetén 

a releváns helyszínt emeli át a kitöltő program. 

3. Kérjük, válassza ki a legördülő listából a megfelelőt. 

4. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

5. Kérjük, írja be az építési engedély számát. 

6. Írja be kivitelező cégszerű megnevezését, adószámát, származási országát. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a kivitelezőnek függetlennek kell lennie a támogatást igénylőtől! 

7-10. Kérjük, adja meg a kiválasztott kivitelező elérhetőségeit. 

11. Kérjük, nyilatkozzon a megfelelő válaszlehetőség kiválasztásával. 

12. Kérjük, mutassa be a kiválasztott kivitelező azonos tárgyú referenciáit az elmúlt 3 év 

vonatkozásában. Kérjük, hogy a referencia tartalmazza a szerződő fél nevét, a szerződés 

tárgyát (pl. generál kivitelezés, villanyszerelés), a teljesítés évét és a szerződés összegét. 

Legalább 3 referenciát szükséges megadni. (minimum 500 maximum 3000 karakter) 

13. Adja meg a kiválasztott szállító utolsó lezárt üzleti évben realizált értékesítésből 

származó árbevételét. 

14-15. Adja meg a kivitelezés elszámolható összköltségét. 

16. Kérjük, adja meg a bruttó alapterületet új építés vagy bővítés esetén. 

17. Mutassa be a piacelemezés lépéseit (minimum 2000 és maximum 5000 karakter): 

Ismertesse, hogy az építési beruházás kivitelezésére a különböző kiválasztási 

szempontokat (pl. referencia, géppark, személyi állomány, határidők, költségvetés, 

garanciális elvárások, korábbi teljesítések, speciális műszaki igények) figyelembe véve 

összességében miért a fentebb megnevezett szállítót választotta? Csatolja mellékletként 

az ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre 

bontott) építési költségvetést és annak realitását alátámasztó építési beruházási szakértő 

nyilatkozatot. 

18. A beruházás átlagos ára m2-re vetítve mezőt nem kell töltenie, azt a rendszer 

automatikusan számolja a 14/15-ös és a 16-os mezők hányadosaként. 

19. Az „igen” kiválasztásával nyilatkozik, hogy a kivitelezés összköltsége nem tartalmaz a 

Felhívás alapján nem elszámolható költségeket. 

20. Az építés beruházási szakértő névjegyzék/kamarai/ÉTDR száma, aki nyilatkozatával 

igazolja, hogy a műszaki tervdokumentációban foglaltak alapján a kivitelezésre kerülő 

építési feladatok költségvetése reális. 


