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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános útmutató az álláskeresők vállalkozóvá válását 

elősegítő támogatás igénybevételére pályázati felhíváshoz (a továbbiakban: ÁÚF) c. 

dokumentum, amelynek hatályos verziója megtalálható a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 

honlapon. 

 

A Felhívás, az ÁÚF, a mellékletek - pályázati adatlap, nyilatkozatok - együttesen tartalmazzák a 

pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók. 

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a pályázati adatlapok, nyilatkozatok, továbbá 

ezek dokumentumai esetén a Békés Megyei Kormányhivatal a változtatás jogát fenntartja, ezért 

kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapon megjelenő 

közleményeket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
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1. A Felhívás 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) 17. §-ában, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 

6/1996. (VII. 16) MüM rendelet (a továbbiakban: MÜM rendelet) 10. § (2) bekezdés a) pontjában 

biztosított jogkör alapján a Békés Megyei Kormányhivatal nyílt pályázatot hirdet álláskeresők 

vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. 

 

A pályázat alapján a jelen Felhívásban és az ÁÚF-ban foglaltak szerinti induló beruházás 

támogatható. 

 

2. Pályázatra vonatkozó általános információk 

2.1  A pályázat célja 

Jelen Felhívás célja a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a 

pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott (MÜM 

rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján), vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 

(MÜM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján) vállalkozói készségeinek, hajlandóságainak 

előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése a 

pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás segítségével. 

 

2.2  A pályázat lebonyolítója 

A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a Békés Megyei Kormányhivatal valósítja meg. 

A befogadott pályázatok elbírálásáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

mérlegelési jogkörben az egyes pályázatok benyújtását követő legfeljebb 2 hónapon belül dönt (Flt. 

44. § (1) bekezdése alapján).  

 

2.3  A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása 

A támogatás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Békés Megyei 

Kormányhivatalra 2020. évben decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. 

A jelen Felhívás alapján kiírt pályázatra elkülönített pénzügyi keret összege: 40.000.000 Forint. 

A Felhívás kiírója fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a pályázatra elkülönített pénzügyi 

keret összegét megváltoztassa. 

 

2.4  A pályázat keretében nyújtható támogatás formája 

Vissza nem térítendő. 
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2.5  A pályázók köre 

A pályázaton részt vehet az a személy, aki: 

 a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a 

Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén legalább egy hónapja 

álláskeresőként nyilvántartott (különös tekintettel a veszélyhelyzet miatt nyilvántartásba került 

álláskereső), vagy 

 rehabilitációs ellátásban részesül (a rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a jogosultság 

feltételeiről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §-a rendelkezik), és 

 az alábbiakban feltüntetett vállalkozói formák egyikében vállalja önmaga foglalkoztatását 

munkaviszonyon kívüli tevékenységgel: 

a) egyéni vállalkozóként:  

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben foglaltaknak megfelelő, a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint 

biztosított (a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. § b) 

pontjában meghatározott személy, vagy 

b) új induló gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - 

tagjaként (amely nem valósulhat meg munkaviszony és megbízási jogviszony keretében): 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének 

Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89. § (1) bekezdése alapján: betéti társaság, korlátolt felelősségű 

társaság, valamint közkereseti társaság formájában - a jogszabályban meghatározott 

részvénytársaság kivételével - jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság 

tevékenységében személyesen közreműködőként (nem minősül személyes közreműködésnek az 

üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses 

jogviszonyban történő munkavégzés). 

Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítás esetén az egyedüli tag által ellátandó 

ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító 

okiratban meghatározásra kerül. Az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében sem lehetséges. 

c) már működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen 

közreműködő tagként való csatlakozással (amely nem valósulhat meg munkaviszony és 

megbízási jogviszony keretében):  

A Ptk. Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerinti betéti társasághoz (beltagként), korlátolt felelősségű társasághoz, vagy közkereseti 

társasághoz - a jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével – történő, jogszabály vagy 

társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködő 
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(nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a 

munkaviszonyban, illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) tagként való 

csatlakozással. 

Működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként való 

csatlakozás esetén csak az a pályázó támogatható, aki olyan betéti társasághoz (beltagként), korlátolt 

felelősségű társasághoz, vagy közkereseti társasághoz kíván csatlakozni, amely társaság: 

o megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek,  

o a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 

foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,  

o átlátható szervezetnek minősül, és 

o nincs az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az 

elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása. 

Már működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként 

való csatlakozás tervezése esetén további elvárás a csatlakozással érintett betéti társasággal, 

korlátolt felelősségű társasággal, vagy közkereseti társasággal szemben, hogy: 

o legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezzen, és azt nem veszteséggel záró 

vállalkozásnak minősüljön, 

o nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - 

megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, illetve külön törvény 

szerinti adósságrendezési eljárás alatt, 

o a pályázatban szereplő tervezett tevékenységi kört a pályázat benyújtását megelőzően és 

a pályázat benyújtásakor a csatlakozással érintett betéti társaság, korlátolt felelősségű 

társaság, vagy közkereseti társaság üzletszerűen nem folytatta, vagy folytatja, 

o amennyiben a pályázattal érintett tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a 

csatlakozással érintett betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, vagy közkereseti 

társaság az e tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel legkésőbb a 

hatósági szerződés megkötésének időpontjáig rendelkezni fog. 

Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek 

megvalósítását követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez 

szükséges hatósági engedélyek meglétét kell igazolni a hatósági szerződés 

megkötésének időpontjáig, a további hatósági engedélyek meglétét a beruházás 

befejezését követően előírt záró beszámoló mellékleteként kell benyújtani. 

o Nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatás 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja,  

o nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján),  
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o a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alapból) kapott 

támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit teljesítette, illetve időarányosan 

teljesíti, 

o a pályázó az álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését megelőzően 

annak korábban nem volt tagja. 

d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja.) 3. §-a 18. 

pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként. 

A MüM rendelet 10. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a pályázó az őstermelői tevékenységet a 

támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül 

nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. 

Mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó további előírás, hogy a mezőgazdasági őstermelők 

önfoglalkoztatásuk ideje alatt vállalják, hogy a támogatás odaítélése esetén a hatósági szerződésben 

megjelölt időpontig (vállalkozói tevékenység fenntartásának időpontjáig) az őstermelői 

tevékenységéből származó időarányos árbevételük meghaladja a mindenkori Szja-ban meghatározott 

összeghatárt (Szja. 23.§). 

Amennyiben az Szja-ban meghatározott összeghatár a vállalkozói tevékenység fenntartásának 

időtartama alatt változik, az aktuális évben hatályos összeghatár szerinti árbevételt kell elérnie az 

adott évben a Támogatottnak.   

A vállalkozói tevékenység fenntartásának időtartama alatt az őstermelői tevékenységgel elért bevétel 

összegét a pályázónak hitelt érdemlően, a szerződésben meghatározott módon és időben igazolnia 

szükséges.   

Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, az felróható okból bekövetkezett szerződésszegésnek 

minősül és a támogatás folyósításának megszüntetését, továbbá a támogatási összeg 

visszakövetelését vonja maga után. 

 

A Felhívás tekintetében álláskeresőnek minősül az a nyilvántartott álláskereső személy is, aki 

őstermelői igazolvánnyal rendelkezik a pályázat benyújtásának időpontjában, de az e tevékenységből 

származó éves bevétele az Szja. 23. §-ában meghatározott összeghatárt nem haladja meg.  

Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői 

igazolvánnyal rendelkezik (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves 

árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §-ában meghatározott összeghatárt), vagy a pályázatának 

benyújtásának időpontját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, jelen 

Felhívás keretében őstermelői tevékenységre a MÜM rendelet 10. § (1a) bekezdése alapján nem 

pályázhat. 

 

A Felhívás keretében nem nyújthat be pályázatot az a nyilvántartott álláskereső személy, aki az 

egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, függetlenül attól, hogy ezen időszak alatt (egyéni 
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vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időszaka) az Flt. 58. § (5) bekezdése alapján nem minősül 

kereső tevékenységet folytató személynek. 

2.6  A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei 

Nem vehet részt a pályázaton az a jelen Felhívás 2.5. pontjában nevesített személy, aki: 

 a pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően a pályázattal érintett vállalkozást 

megkezdte. 

 A vállalkozás megkezdésének minősül, ha a pályázó: 

- az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette, vagy 

- induló gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti 

társaság) esetében az erről szóló cégbírósági végzés szerint a gazdasági társaság 

tevékenységében személyesen közreműködő tag, továbbá ha a társasági szerződés 

megköttetik, vagy 

- működő gazdasági társasághoz (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti 

társaság) történő csatlakozás esetén a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint 

a társaságnak személyesen közreműködő tagja, továbbá ha a társasági szerződés 

módosítása megköttetett, vagy 

- mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatása esetén: 

o aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra 

pályázik, és a pályázata benyújtásának napján rendelkezik őstermelői 

igazolvánnyal (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó 

éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban meghatározott 

összeghatárt), 

o aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra 

pályázik, és a pályázata benyújtásának napját megelőző két éven belül 

rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. 

 A pályázat benyújtásának napján, vagy azt megelőzően a pályázattal érintett beruházást 

megkezdte, 

 nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a jelen Felhívásban, továbbá az ÁÚF-ban 

foglalt egyéb feltételeknek,  

 a pályázat benyújtásának időpontjában nem szerepel legalább egy hónapja álláskeresőként a 

Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak nyilvántartásában,  

 a pályázat keretében tervezett vállalkozói tevékenységet nem Békés megyében kívánja folytatni,  

 a jelen Felhívás 4.4 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységek valamelyikére kíván 

pályázni,  

 esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, 
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 a meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére (a pályázónak rendelkeznie kell a 

vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással), 

továbbá azt nem igazolja,  

 nem rendelkezik a jelen Felhívásban meghatározott formájú és mértékű biztosítékkal (a biztosíték 

összegének mértéke és formája a jelen Felhívás 2.7.6. pontjában kerül meghatározásra),  

 a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tett,  

 a támogatói okirat kiadásának, vagy a hatósági szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, az előírt dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a 

megtett nyilatkozatát visszavonja,  

 a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alapból) kapott támogatásokkal 

kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,  

 a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott 

támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, 

ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek, 

 akit a Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 

honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig, 

 olyan tevékenységi kör folytatásával kíván csatlakozni már működő betéti társasághoz, korlátolt 

felelősségű társasághoz, vagy közkereseti társasághoz, amely tevékenységi kört a csatlakozással 

érintett társaság a pályázat benyújtását megelőzően üzletszerűen folytatott, 

 a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alapból) vállalkozóvá válást elősegítő 

támogatás jogcímen korábban támogatásban részesült, és a támogatás igénybevétele céljából a 

hatósági szerződés megkötésére sor került. 

 

2.7  A beruházásra vonatkozó további előírások 

2.7.1 A pályázat által bemutatott beruházási projekt műszaki-szakmai tartalmával és a 

megvalósítással kapcsolatos elvárások  

A beruházási projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások 

figyelembevétele szükséges: 

 a beruházási projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell 

összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak 

történő megfelelést a hatósági szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a 

projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-

változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

 A beruházási projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 

megvalósítása során alkalmassá kell válnia a pályázati adatlapon jelzett valamennyi tevékenység 

végzésére. 
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 A beruházási projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 

 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, 

környezetvédelmi előírásoknak. 

 A beruházási projekt keretében beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi 

forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell 

vásárolni, a piaci szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. A beruházási 

projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, annak mellékleteiben illetve az ÁÚF című 

dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek. 

 Ha a pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítása jelentős kockázatot hordoz, akkor a 

pályázat nincs összhangban a Felhívás célkitűzésével, ezért az elutasításra kerülhet. Jelentős 

kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága, továbbá az olyan 

vállalkozási ötletek bemutatása, amely a pályázó önfoglalkoztatását az előírt 3 éves 

önfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt vélhetően nem biztosítja. Ezekben az esetekben a 

Békés Megyei Kormányhivatal - mérlegelési jogkörben eljárva - állapítja meg az induló beruházás 

megvalósulásának kockázatát. 

 

 2.7.2  A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások 

 Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében: 

 a beruházással érintett helyszín (a beruházás helye) a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók 

esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában, mezőgazdasági őstermelői 

igazolványban telephelyként, illetve székhelyként a vállalkozói jogviszony létesítésekor 

bejegyezésre kerül (működő gazdasági társasághoz a társaság tevékenységében személyesen 

közreműködő tagként való csatlakozás esetén a csatlakozással érintett betéti társaság, korlátolt 

felelősségű társaság, vagy közkereseti társaság telephelyeként, illetve székhelyeként a pályázat 

benyújtásakor már bejegyzett helyszín is szerepelhet a beruházás helyeként),  

 a beruházás eredményeként támogatott tevékenység a vállalkozás tevékenységi körében a 

vállalkozói jogviszony létesítésétől számítva legalább a megkötendő hatósági szerződésben 

meghatározott időpontig (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven 

keresztül) főtevékenységként szerepelni fog, és a támogatott tevékenységet a Támogatott 

folyamatosan (legalább a megkötendő hatósági szerződés aláírását követő 3 éven keresztül) 

főtevékenységként üzletszerűen végezni fogja,  

 a beruházást legkorábban a pályázat benyújtását követő napon vállalkozó jogviszony keretében 

kezdi meg, 

 amennyiben a pályázó a vállalkozói jogviszonyt és a pályázat keretében tervezett beruházást a 

pályázat benyújtását követően, de még a Békés Megyei Kormányhivatal érdemi döntésének 

közlését megelőzően saját felellőségére megkezdi, úgy azt annak megkezdésétől számított 5 

munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a döntést hozó Békés Megyei Kormányhivatal 

részére.  
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 A pályázat keretében tervezett valamennyi tevékenységet Békés megyében kívánja folytatni,  

 a beruházás eredményeként tervezett tevékenységet üzletszerűen legkésőbb a beruházás 

befejezésekor (legkésőbb 2020. november 30. napjáig) megkezdi,  

 a beruházást legkésőbb 2020. november 30. napjáig befejezi, és a támogatás kifizetésére 

vonatkozó elszámolását legkésőbb 2020. december 7. napjáig benyújtja (ez a feltétel új épület, 

épületrész építésére vonatkozóan is érvényes). 

A beruházás befejezésének minősül, ha a beruházási projekt fizikailag és pénzügyileg is a 

hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően befejezett. 

 A pályázattal érintett beruházást legkésőbb a hatósági szerződés aláírását követő három hónapon 

belül a pályázó megkezdi. 

A beruházás megkezdésének időpontját a Felhívás 2.7.7 pontja deklarálja. 

 A támogatott legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására 

vonatkozó és a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. az 

egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságtól kapott igazolást, a mezőgazdasági őstermelői 

igazolványt, gazdasági társaság esetén (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti 

társaság) a társaságot bejegyző cégbírósági végzést/módosítást, társasági szerződést, alapító 

okiratot, vállalkozói folyószámla szerződést, előírt hatósági engedélyeket, stb.), 

 építési beruházás esetén (amennyiben a pályázat keretében tervezett építési beruházás hatósági 

engedélyhez kötött) a pályázat mellékleteként az építési hatóság igazolása szükséges arról, hogy 

az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat 

benyújtásakor nem szükséges, az a hatósági szerződés megkötésének feltétele), 

 a pályázó vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági 

engedélyt a hatósági szerződés megkötéséig benyújtja. 

Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását 

követően szerezhető be, csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági 

engedélyek meglétét kell igazolni a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig, a további 

hatósági engedélyek meglétét a beruházás befejezését követően előírt záró beszámoló 

mellékleteként kell benyújtani. 

 A pályázó üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a beruházás 

finanszírozási hátterét, továbbá a beruházást követő 3 évre vonatkozóan pénzügyi tervet készít, 

amelynek alá kell támasztania a megvalósítandó vállalkozás hosszú távú, eredményes, a pályázó 

önfenntartását biztosító fenntarthatóságát,  

 meggyőzően bemutatásra kerül a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technikai, 

technológiai korszerűség, a szolgáltatás hasznossága, 

 a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó 

kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztést érinti, és valódi versenyt biztosító 

eljárást alkalmaz, 

 a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - nyilvántartja, aktiválja a 

megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat, 
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 a Támogatott a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, valamint az önfoglalkoztatását 

a hatósági szerződés megkötésének napjától számított 3 évig folyamatosan üzletszerűen 

működteti és fenntartja azt.  

Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység üzletszerű 

fenntartása biztosított - nem akadályozza meg a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált, 

vagy az esetlegesen megsemmisült támogatott eszközök cseréjét.  

A korszerűtlenné vált, vagy az esetlegesen megsemmisült támogatott eszközök cseréjét követően 

a fenntartási-, valamint önfoglalkoztatási időszakban a kedvezményezett az eszközök cseréjére 

támogatásban nem részesülhet. 

 A pályázó a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át saját forrásból biztosítja, 

 a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától számított 

legalább 3 évig, továbbá az azt követő záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig 

tartó időtartamra a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére megfelelő biztosítékot 

ajánl fel (a biztosíték összegének mértéke és formája a jelen Felhívás 2.7.6. pontjában kerül 

meghatározásra). 

A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig 

rendelkezésre kell állnia.  

 A pályázatban igényelt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a pályázó 

kötelezettséget vállal arra, hogy: 

o a pályázatban tervezett beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 

különbözetét saját forrásból pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan 

formában megvalósítja, vagy  

o a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembe 

vételével átdolgozza, és a pályázatban tervezett beruházást csökkentett formában valósítja 

meg. 

 A pályázó a támogatás elbírálásával és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést nem 

akadályozza, azt köteles tűrnie, illetve az ellenőrzést végző részére adatot szolgáltat, 

 a pályázó vállalja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a pályázatban és a támogatás során 

megismert adatokat (a támogatás célja, összege, megvalósítás helye), információkat az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

szabályozott módon kezelje és nyilvánosságra hozza, 

 a pályázó vállalja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal kérésére a pályázatának érdemi 

elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. szándéknyilatkozat, bérleti 

előszerződés, adásvételi előszerződés, stb.) becsatol, 

 a pályázó vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott beruházás befejezésének 

időpontjáig a pályázattal érintett és támogatott valamennyi tevékenységet (a létrehozott 

kapacitásokat, szolgáltatásokat) üzletszerűen megkezdi, és azt legalább a megkötendő hatósági 

szerződésben meghatározott időpontig (a hatósági szerződés megkötését követő legalább 3 évig) 

folyamatosan fenntartja. 
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2.7.3  Önfoglalkoztatási kötelezettség 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy önfoglalkoztatását a megkötendő hatósági 

szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 évig a támogatott vállalkozói jogviszony 

keretében biztosítani fogja, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási 

jogviszonyban történő munkavégzésben (önfoglalkoztatási kötelezettség). 

Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítása esetén az egyedüli tag által ellátandó 

ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító 

okiratban meghatározásra kerül.  

Az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaság esetében sem lehetséges. 

 

A támogatott vállalkozói jogviszony fenntartásán kívül a pályázónak továbbá kötelezettséget kell 

vállalnia arra is, hogy a megkötendő hatósági szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 

évig az Flt. 58. §. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesít.  

A feltétel szempontjából munkaviszonynak minősül az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő 

munkavégzés is. 

 

2.7.4  A támogatott tevékenységre vonatkozó kötelezettség 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat továbbá a támogatott 

tevékenységet a megkötendő hatósági szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 évig 

folyamatosan fenntartja és működteti Békés megye területén. 

Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított - 

nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális 

javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréje esetén az 

önfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális 

javak cseréjére támogatásban nem részesülhet. 

A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és 

azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, 

mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 

2.7.5  Saját forrás 

A pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a pályázattal érintett beruházás bruttó 

összes költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből 

nyújtott támogatás nem számítható be. 

Saját forrásként kizárólag a pályázó tulajdonában álló lakossági bankszámlán rendelkezésre álló 

számlaegyenleg fogadható el (a pénzintézet által kiállított, a pályázó tulajdonában álló lakossági 
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bankszámlára vonatkozó, a pályázat benyújtásának napjától számított 10 napnál nem régebbi 

igazolás alapján). 

 

2.7.6  Biztosítékok köre 

A pályázónak a támogatás megállapítása esetén a támogatási jogviszony alapján fennálló 

kötelezettségek megszűnéséig - a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére - 

megfelelő biztosítékot kell felajánlania. 

A biztosítéknak legalább a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, 

továbbá az azt követően benyújtandó záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig 

rendelkezésre kell állnia. 

A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a hatósági szerződés megkötésekor kell 

biztosítani.  

 

Amennyiben az igényelt és megállapított támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió Forintot, 

biztosítékként elfogadható: 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, vagy/és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék - amely biztosítja, 

hogy a támogató a támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető 

legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. 

 

Amennyiben az igényelt és megállapított támogatási összeg meghaladja a 2 millió Forintot, 

biztosítékként elfogadható: 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia - amely biztosítja, hogy a támogató a 

támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül 

eredményesen tudja érvényesíteni. 

 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 9. pontja tartalmazza. 
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2.7.7  A beruházás megkezdése 

A Felhívás keretében nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának napján, vagy azt 

megelőzően a pályázattal érintett vállalkozói jogviszonyt, valamint a pályázattal érintett beruházást 

megkezdte (a pályázat alapján a jelen Felhívásban és az ÁÚF-ban foglaltak szerinti induló beruházás 

támogatható). 

 

A beruházás megkezdésének minősül: 

 építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: 

o az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja 

(építési naplóval igazolva), 

o olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a 

kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére 

vonatkozóan. 

 Műszaki berendezés, gép, egyéb berendezés, felszerelés beszerzését tartalmazó projekt esetén a 

beszerzendő eszköz, berendezés stb. a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező 

erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése, 

 egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén a 

megrendelés időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első 

szerződés létrejöttének a napja, 

 amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gép vagy egyéb 

beszerzés) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes 

célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 

 

A pályázattal érintett vállalkozói jogviszonyt, valamint a pályázattal érintett beruházást a pályázó a 

pályázat beadását követő naptól saját felelősségére létesíthet, továbbá megkezdheti, de a beruházási 

projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása 

során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

Amennyiben a pályázó a vállalkozói jogviszonyt és a pályázat keretében tervezett beruházást a 

pályázat benyújtását követően, de még a Békés Megyei Kormányhivatal érdemi döntésének közlését 

megelőzően saját felellőségre megkezdi, úgy azt annak megkezdésétől számított 5 munkanapon belül 

köteles bejelenteni a döntést hozó Békés Megyei Kormányhivatal részére.  

 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységre pályázók esetében eltérő előírás, hogy az őstermelői 

tevékenységét csak és kizárólagosan a támogatásról szóló döntést követően kezdhetik meg. 

 

A támogatási igény elutasítása, vagy csökkentett mértékben való megítélése esetén kártérítési 

igénnyel a Békés Megyei Kormányhivatalhoz nem fordulhat. 
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A beruházási projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló 

megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy 

előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat 

benyújtását követő napnál. 

 

2.7.8  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházási projekt fizikai befejezésének 

határideje 2020. november 30. és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2020. 

december 7. napjáig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes). 

 

A pályázónak továbbá vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházást legkésőbb a hatósági 

szerződés aláírását követő három hónapon belül megkezdi. A beruházás megkezdésének időpontját a 

Felhívás 2.7.7 pontja deklarálja. 

 

A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a hatósági szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban előírt feltételek mellett 

teljesült.  

 

3. A támogatásra vonatkozó információk 

3.1  A támogatás mértéke 

A pályázat keretében igényelhető támogatás legfeljebb 3 millió forint összegig terjedhet vissza nem 

térítendő formában, a jelen Felhívás 2.7.6. pontjában (Biztosítékok köre) meghatározott biztosítékok 

felajánlása mellett.  

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 9. pontja tartalmazza. 

 

3.2  A támogatás intenzitása 

A támogatás az ÁFA levonási joggal rendelkezni kívánó pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA 

nélküli) költségéhez igényelhető, az ÁFA levonási joggal rendelkezni nem kívánó pályázók esetében 

az ÁFA összegét is tartalmazó beruházás (bruttó) költségéhez igényelhető. 

A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség nettó 

értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán 

ÁFA levonási joga lesz.  

A pályázattal igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházási összköltség bruttó 

értékének 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán 

ÁFA levonási joga nem lesz.  
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A pályázattal érintett beruházásra igényelt támogatást úgy kell megállapítani, hogy a fenti kitételek a 

teljes beruházáson túl a tervezett beruházást képező, a pályázat keretében beszerzendő, a pályázati 

adatlap 10. pontjában szereplő egyes elszámolható tételekre is megfeleljenek.  

 

3.3  Támogatási előleg 

A pályázó különösen indokolt esetben támogatási előleget igényelhet. Ezen igényét a pályázónak már 

a pályázat benyújtásakor részletes indoklással írásban jeleznie kell. Részletes indoklás hiányában az 

előleg igénylése nem támogatható. 

Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a lehet, amelyet a Békés Megyei 

Kormányhivatal a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a Támogatott részére.  

Az előleg megállapításáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott mérlegelési 

jogkörben dönt.  

Az előlegnek a Támogatott részéről történő elszámolásának határideje az előleg folyósítását követő 

60. nap, a határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 

 

4. A támogatás számításának alapja 

A támogatás számításának az alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli 

összköltsége.  

A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, 

ha a támogatott vállalkozói jogviszonynak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban 

nem lesz ÁFA visszaigénylési jogosultsága, vagy azt a pályázathoz kapcsolódóan nem gyakorolhatja. 

 

4.1  Társfinanszírozás 

A MÜM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a jelen Felhívás keretében igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás, és a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai 

által legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig 

terjedő támogatás (MÜM rendelet 10.§ (2) bekezdés b) pontja alapján nyújtható) indokolt esetben 

együttesen is nyújtható. 

 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, ha a jelen pályázati konstrukció keretében 

igényelhető támogatáson túlmenően a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak 

Foglalkoztatási Osztályai által legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező 

legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás iránti kérelmet is be kívánja nyújtani az illetékes 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya felé. 
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4.2  A támogatás keretében elszámolható költségek, valamint azok összegére, mértékére, 

arányára vonatkozó elvárások 

A tervezett beruházás elszámolható költségei között kizárólag azon költségek támogathatóak, 

amelyek a tervezett valamennyi tevékenységi körhöz egyértelműen kapcsolódnak, azok 

szükségességét a pályázó kellően alátámasztja, szerepelnek a jelen Felhívásban rögzített 

elszámolható költségek között, továbbá megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. 

A pályázat keretében kizárólag az alábbiakban felsorolt költségtípusok támogathatóak a jelen 

Felhívásban meghatározott korlátok (összegre-, mértékre-, arányra vonatkozó korlátok) 

figyelembevétele mellett: 

a. Kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása előtt még nem 

használt, sem a támogatott által, sem pedig más által korábban üzembe nem helyezett tárgyi 

eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése 

beleértve a szállítás és üzembe helyezés költségét, amennyiben közvetlenül az eszközhöz 

kapcsolódik (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai 

eszközök), amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a 

gyártási évtől, továbbá amelyek a tervezett vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább a 

hatósági szerződés megkötését követő 3 évig terjedő önfoglalkoztatási kötelezettség 

időtartamáig szolgálják. 

b. Immateriális javak közül a szoftverek.  

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha: 

o azokat kizárólag a - pályázatban megjelölt beruházási projekt megvalósítási 

helyszínén - támogatásban részesült létesítményben használják fel, 

o az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik, 

o azok legalább a hatósági szerződés megkötését követő 3 évig terjedő üzemeltetési 

kötelezettség időtartamáig a Támogatott eszközei között szerepelnek, és közvetlenül 

ahhoz a tevékenységhez kapcsolódik, amelyhez a támogatást nyújtották. 

c. A vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő, a tervezett tevékenység végzését 

egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező, nem lakáscéljára szolgáló ingatlan 

vásárlása (pl. műhely, üzlet, iroda, stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül. 

Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. 

üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának költsége támogatható.  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 12 pontjában meghatározottak szerint nem lakás 

céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, 

művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlan meghatározása során a földhivatali nyilvántartás szerinti 

ingatlan megnevezése az irányadó. 
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Azon nem lakás céljára szolgáló ingatlan vásárlása, amelynél a földhivatali nyilvántartás 

szerinti tulajdonos a pályázó Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozójának (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az 

egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 

házastársa) tulajdonában áll nem támogatható. 

A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma 

alatt nem található épület vagy építmény. 

d. A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, átalakítási beruházás költségei.  

Építési, bővítési, felújítási, átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a 

pályázó, a Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

közeli hozzátartozójának (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) 

tulajdonában álló ingatlanon, illetve működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az 

adott társas vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon hajtható végre. 

e. Készlet. 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások (a beruházás 

tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni): 

Költségtípus 

Minimális 
mértéke az 

igényelt 
támogatásra 

vetítve 

Maximális 
mértéke az 

igényelt 
támogatásra 

vetítve 

Minimálisan 
elszámolható 

költség összege 
mennyiségi 

egységenként 
(bruttó bekerülési 

érték) 

Maximálisan 
igényelhető 
támogatási 

összeg 

(%) (%) (Ft) (Ft) 

4.2.a. 

új tárgyi eszközök, műszaki 
berendezések, gépek, egyéb 
berendezések, felszerelések 
beszerzése 

25,00% - 10 000 Ft - 

kommunikációs eszközök 
együttes összege (pl. asztali 
telefon, mobiltelefon, mobil 
kommunikációs eszköz, stb.) 

- - - 150 000 Ft 

ügyviteli és számítástechnikai 
eszközök együttes összege (pl. 
számítógép, monitor, notebook, 
laptop, számítógép alkatrész, 
stb.) 

- - - 350 000 Ft 

4.2.b. szoftverek együttes összege - 25,00% - - 
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4.2.c. 

a vállalkozás beindításához 
szükséges, megfelelő, a tervezett 
tevékenység végzését 
egyértelműen biztosító 
felépítménnyel rendelkező, nem 
lakáscéljára szolgáló ingatlan 
vásárlása (pl. műhely, üzlet, 
iroda, stb.) a benne lévő 
berendezési tárgyak nélkül 

- 75,00% - - 

4.2.d. 

a vállalkozás profiljához 
illeszkedő építési, bővítési, 
felújítási, átalakítási beruházás 
együttes költségei  

- 50,00% - - 

4.2.e. készletek együttes összege - 25,00% - - 

 

A támogatással létrehozott vagyon a hatósági szerződés aláírását követő három évig 

(önfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt) csak a Támogató előzetes jóváhagyásával 

idegeníthető el, adható bérbe, terhelhető meg vagy apportálható.  

 

A kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás 

megrendelésére irányuló szerződést a Támogatott kizárólag írásban köthet.  

E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt 

megrendelés is.  

A kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése 

írásban kötött szerződés hiányában a támogatott tevékenység költségei között nem vehető 

figyelembe. 

  

A pályázat benyújtásakor - a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál – a 

benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 

hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni.  

A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet 

keletkezhet, a különbözetet a támogatottnak saját forrásból kell biztosítania. 

 

4.3  A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek 

A támogatható beruházásokhoz kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősülnek azon 

költségtípusok, amelyek nincsenek alátámasztva az ÁÚF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő 

árajánlattal, továbbá mindazon költségek, amelyek nem szerepelnek a 4.2. pontban, különösen: 

 levonható ÁFA, 
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 lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás,  

 használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt 

berendezések, használt felszerelések vásárlása.  

Használt tárgyi eszközök, használt műszaki berendezések, használt gépek, egyéb használt 

berendezések, használt felszerelések alatt azokat értjük a Felhívás keretében, amelyeket a 

támogatott által történő aktiválást megelőzően a támogatott, vagy más korábban már üzembe 

helyezett. 

 Azon tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, 

amelyek a tervezett vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább a hatósági szerződést 

megkötését követő 3 évig terjedő önfoglalkoztatási kötelezettség időtartamáig nem szolgálják, 

 konyhai eszközök irodába, 

 képzési költség, 

 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú 

függelékének II. pontjában (A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak) szereplő közúti járművek 

(a-sz. pontig) vásárlása,  

 növendék, hízó és tenyészállat vásárlása,  

 vetőmag, palánta, takarmány vásárlása,  

 hatósági díjak, illetékek,  

 gazdasági társaságok alapításának költsége,  

 bérleti díj,  

 lakás céljára szolgáló ingatlan vásárlása,  

 földvásárlás,  

 a pályázó által tervezett, és a létrehozandó vállalkozás keretében végzendő valamennyi 

tevékenységi körhöz egyértelműen nem kapcsolható költségek, 

 azon költségtételek, amelyeknek szükségességét a pályázó nem támasztotta alá, 

 a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beszerzéshez, beruházáshoz kapcsolódó költség, 

 olyan tárgyi eszköz és támogatható javak költsége, amelyet a pályázó csődeljárás, felszámolás 

vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetektől szerez be, 

 nem folyósítható támogatás azon beruházáshoz, amelynél az eladó és a vevő azonos személyek, 

vagy az eladó és a vevő – gazdálkodó szervezet(ek) tagja(i) és/vagy vezető tisztségviselő(i) – 

között a Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) viszony áll fenn. 

 

4.4  A támogatás keretében nem támogatható tevékenységek 

 Italbolt, kocsma, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése, 

 ügynöki tevékenység, 
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 egy, vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható 

tevékenység („egyszámlás” vállalkozás), pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi-biztosítási 

tanácsadó, befektetési tanácsadó, stb.  

 piaci és mozgó árusítás, 

 használt cikk kereskedelem, 

 a pályázat keretében támogatott eszközökhöz kapcsolódó bérbeadási tevékenység, azaz minden 

olyan tevékenység, amely során a beruházás keretében támogatott eszközök bérbeadása történik, 

 aki olyan tevékenységi körrel kíván csatlakozni már működő társasághoz, amely tevékenységi kört 

a pályázat benyújtását megelőzően a csatlakozással érintett betéti társaság, korlátolt felelősségű 

társaság, vagy közkereseti társaság üzletszerűen már folytatott vagy folytat. 

 

4.5  A támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, a nyilvánossági 

követelményekre vonatkozó tájékoztatás 

A támogatásban részesített pályázó a projekt megvalósítása során köteles a hatályos 

jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a 

projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

A támogatás hatékonyságának méréséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettség rögzítéséről a 

támogatásban részesített pályázóval megkötendő szerződés rendelkezik. 

 

5. A pályázat benyújtására vonatkozó előírások 

A pályázatot a jelen Felhívásban, az ÁÚF-ban, az adatlapokon, nyilatkozatokban és egyéb 

dokumentumokban meghatározott feltételek alapján kell kidolgozni. 

A támogatás részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, 

követelményeket, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a 

jelen Felhívás és annak mellékletei, valamint az ÁÚF együttesen tartalmazzák. 

 

5.1  A Pályázati dokumentáció 

A pályázati dokumentáció a Békés Megyei Kormányhivatal (www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes) 

honlapján érhető el. 

5.2  Formai követelmények 

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani úgy azt rendezett, áttekinthető formában, 

tartalomjegyzékkel ellátva, az ÁÚF-ben rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelően, magyar 

nyelven, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével kell elkészíteni, amelyhez 

csatolni kell a pályázati útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat 

és dokumentumokat. 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
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5.3  A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázatot 2020. július 01. napjától 2020. július 31. napjáig lehet benyújtani. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a pályázati határidőt meghosszabbítsa. 

A forrás kimerülése esetén a támogatásra kiírt Felhívás felfüggeszthető.  

 

5.4  A pályázat benyújtásának módja 

Az elkészített pályázatot elektronikusan lehet benyújtani, az általános célú elektronikus kéreleműrlap 

szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályához (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) a Felhívás 5.3 

pontjában meghatározott időszakban. 

 

A benyújtás időpontja – ezáltal a határidő megtartása – tekintetében az E-ügyintézési tv. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

A pályázat iránt érdeklődők munkanapokon az alábbi elérhetőségeken kaphatnak részletesebb 

felvilágosítást: 

• Bánfi-Nagy Melinda: (66) 444-211/1612 mellék 

• Lagziné Remeczki Andrea: (66) 444-211/1615 mellék 

• e-mail: fmfo@bekes.gov.hu 

 

5.5  A pályázat befogadása 

A pályázat benyújtását követő hetedik napig a Békés Megyei Kormányhivatal befogadó nyilatkozatot 

bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben: 

- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra, 

- az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a 

támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási 

intenzitást, és 

- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. 

 

Amennyiben a befogadó nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának feltételei nem állnak fenn, a Békés 

Megyei Kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

 

5.6  Hiánypótlás 

Hiánypótlásra az alábbiak szerint van lehetőség: 

Ha a pályázó a befogadott pályázatot formai szempontból hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, 

hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatóak, a pályázat benyújtásától 

mailto:fmfo@bekes.gov.hu
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számított nyolc napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal nyolc napos határidő kitűzésével - a 

hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. 

Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának/pontjának  

üresen hagyása, vagy a csatolandó dokumentumok esetleges hiánya számít.  

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hibás, hiányos pályázatot a Békés 

Megyei Kormányhivatal további vizsgálat nélkül elutasíthatja. 

 

Ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott hiányosságokat nem pótolja a felszólításban 

meghatározott határidőn belül, a Békés Megyei Kormányhivatal az eljárást - figyelemmel az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) 

pontjára - megszünteti. 

 

A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. 

 

5.7  Támogatásról szóló döntés 

5.7.1  Kiválasztási kritériumok – mérlegelési szempontok vizsgálata 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon 2.5 pontban meghatározott személyek, 

akik megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a jelen Felhívásban, az ÁÚF-ban és 

mellékleteiben, továbbá az alábbi kritériumoknak. 

 

Ha a pályázó megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy az alábbi mérlegelési szempontokat (MÜM 

rendelet 27/B. § (1) bekezdése alapján) veszi figyelembe a Békés Megyei Kormányhivatal a döntése 

során: 

 a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői, 

 a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói, 

 az álláskereső munkához jutási esélyei. 

 

Az egyes mérlegelési szempontok vizsgálata során a következő pontszámok adhatók: 

Értékelési szempont Minősítés/adható pontszám Igazolás módja 

1. 

A Pályázó álláskeresővé válása és a 
pályázat beadása között eltelt 

időtartam? 

 
5 

 
Az állami foglalkoztatási 

szerv nyilvántartása 
alapján 

2 hónapot el nem érő nyilvántartott 
álláskeresői időtartam  

 
0 

2-3 hónap nyilvántartott álláskeresői 
időtartam 

1 

3-5 hónap nyilvántartott álláskeresői 
időtartam  

 
2 

6-12 hónap nyilvántartott álláskeresői 
időtartam  

 
3 

egy évnél régebben nyilvántartott  
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álláskeresői időtartam 4 

a veszélyhelyzet miatt nyilvántartásba 
vett álláskereső 

5 

2. 

A tervezett tevékenységi kör 
folytatása telephelyhez kötött 

tevékenység? 

 
3 

Pályázati adatlap és az 
üzleti tervben foglaltak 

alapján 
nem 0 

igen 3 

3. 

Amennyiben a tevékenységi kör 
folytatása telephelyhez kötött, úgy a 

tervezett projekt a 27/2013. Korm. 
rendelet 1. sz. mellékletében 
szereplő szabad vállalkozási 

zónában, vagy a 290/2014. Korm. 
rendelet 3. sz. mellékletében 

szereplő kedvezményezett járás, 
fejlesztendő járás, vagy komplex 
programmal fejlesztendő járás 

területén valósul meg (több 
telephelyen történő megvalósítás 

esetén legalább egy helyszín)? 

3 

Pályázati adatlap és az 
üzleti tervben foglaltak 

alapján 

a tervezett tevékenység nem 
telephelyhez kötött tevékenység 

0 

nem 
0 

igen 3 

4. 

A pályázó vállalkozói kompetencia 
fejlesztői tanfolyamon igazolhatóan 
részt vett-e, vagy tanulmányai során 

pénzügyi, jogi, gazdasági, illetve 
vállalkozási tantárgyi ismeretekre 

igazolhatóan szert tett-e? 

3 Pályázati adatlap és a 
pályázati dokumentáció 
mellékleteként becsatolt 
igazolás/bizonyítvány/ 

diploma/oklevél alapján 
nem 

0 

igen 
3 

5. 

A tervezett tevékenységi kör 
folytatásához szükséges megfelelő 
szakmai végzettséggel a pályázó 

rendelkezik-e? 

3 

Pályázati adatlap és a 
pályázati dokumentáció 
mellékleteként becsatolt 
igazolás/bizonyítvány/ 

diploma/oklevél alapján 

a tevékenység ellátáshoz nem 
szükséges szakmai végzettség   

0 

a tevékenység ellátásához szükséges 
szakmai végzettség, de a pályázó 
nem rendelkezik vele   

0 

a tevékenység ellátáshoz szakmai 
végzettség megléte szükséges, és 
azzal a pályázó rendelkezik 

3 

6. 

A tervezett tevékenység kapcsán 
meglévő igazolható szakmai 

tapasztalat időtartama? 
3 

Pályázati adatlap és a 
pályázati dokumentáció 
mellékleteként becsatolt, 

a szakmai tapasztalat 
időtartamát alátámasztó 

dokumentumok  

a pályázó nem rendelkezik szakmai 
tapasztalattal, vagy az nem került 
igazolásra 

0 
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a pályázó 1-5 év igazolt szakmai 
tapasztalattal rendelkezik 

1 

a pályázó 6-10 év igazolt szakmai 
tapasztalattal rendelkezik 

2 

a pályázó 10 évnél több igazolt 
szakmai tapasztalattal rendelkezik 

3 

7. 

Felajánlott biztosíték? 
2 

Pályázati adatlap alapján 

meglévő bankszámlára szóló 
felhatalmazó nyilatkozat  

0 

bankgarancia   
2 

ingatlanfedezet 
2 

8. 

A pályázó a pályázati felhívásban 
meghatározott kötelezően előírt saját 

forrásnál magasabb összegű saját 
forrást (legalább a bruttó beruházási 

összköltség 30,00%-át elérő saját 
forrást) biztosít a tervezett beruházás 

megvalósításához? 

2 

Pályázati adatlap alapján 

nem 0 

igen 2 

9. 

A beruházási tervben elszámolható 
minden költségtétel egyértelműen 

rendelkezik a szükségességet 
alátámasztó indoklással (a 

darabszám vonatkozásában is)? 

6 

Pályázati adatlap alapján 

nem 0 

igen 6 

10. 

A pályázat mellékletét képező üzleti 
terv alapján a tervezett vállalkozás, a 
tervezett beruházás szükségessége, 

és a tervezett tevékenységi kör 
alátámasztottsága megfelelő 

részletességgel bemutatásra került? 
(8 fő pont, pontonként 3 pont adható) 

24 

Pályázat mellékletét 
képező üzleti tervben 

foglaltak alapján 

nem 0 

igen 24 

11. 

A pályázat mellékletét képező 
pénzügyi tervben foglaltak reálisan 

kerültek tervezésre (az összhangban 
áll az üzleti tervben leírtakkal). A 
pénzügyi terv alapján a tervezett 

vállalkozás hosszútávú 
fenntarthatósága számszakilag 

bemutatott 

20 Pályázat mellékletét 
képező pénzügyi tervben 

foglaltak alapján 

nem 0 
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igen 20 

12. 

A pályázat mellékletét képező 
pénzügyi tervben foglaltak alapján a 

pályázó önfenntartása legalább a 
fenntartási kötelezettség 
időtartamára biztosított? 

20 
Pályázat mellékletét 

képező pénzügyi tervben 
foglaltak alapján 

nem 0 

igen 20 

ÖSSZES PONTSZÁM 94 
 

 

A pályázat abban az esetben támogatható, amennyiben a mérlegelési szempontok fentiek szerinti 

vizsgálata alapján minimum 61 pontot elért. 

Amennyiben a pályázat mérlegelései szempontok szerinti vizsgálat során a 61 pontot nem éri el, úgy 

az nem támogatható. 

 

5.7.2  Támogatási döntés  

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő és érvényes pályázatok támogatásáról vagy a 

támogatási igény elutasításáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott 

mérlegelési jogkörben az egyes pályázatok benyújtását követő legfeljebb 2 hónapon belül dönt (Flt. 

44. § (1) bekezdése alapján).  

 

Döntési eljárásra azok a pályázatok kerülhetnek, amelyek esetén a befogadó nyilatkozatok a Békés 

Megyei Kormányhivatal részéről kiadásra kerültek a pályázók részére, továbbá a hibásan, hiányosan 

benyújtott és befogadott pályázatok esetében a pályázó az előírt hiányosságokat a meghatározott 

időn belül hiánytalanul teljesítette, valamint a jelen Felhívás 5.7.1. pontjában meghatározott 

mérlegelési szempont szerinti vizsgálat során a pályázat legalább 61 pontot elért. 

 

A támogatási döntésről a Békés Megyei Kormányhivatal a döntés meghozatalát követő 8 napon belül 

írásban értesíti a pályázókat.  

 

A támogatást igénylő a döntési javaslat pályázatára vonatkozó részét a Békés Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) 

megtekintheti. 

 

A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatal, vagy az általa 

meghatalmazott személy/szervezet a pályázatban feltüntetett információkat a pályázó által a 

pályázatban megjelölt tervezett beruházási helyszínen jogosult ellenőrizni. 

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb 

összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható. 
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Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás megvalósításához 

szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a beruházást változatlan formában, vagy a 

beruházási, üzleti tervét a rendelkezésre álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg. 

 

A pályázó a támogatás elutasítása, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési 

igénnyel a Békés Megyei Kormányhivatal felé nem fordulhat. 

 

A pályázatot elutasító döntés ellen csak jogszabálysértés esetén és a döntés pályázati kiírás 

rendelkezésébe ütközése esetén lehetséges jogorvoslattal élni. 

 

5.8  A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása  

A hatósági szerződést a döntés közlésétől számított 30 napon belül meg kell kötni. Ebben az esetben 

az Ávr. 73. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a 

kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc 

napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.  

Ha a kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a 

szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél 

nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. 

 

A támogatást a teljesítés igazolás mellett, a benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok 

alapján, forrás- és teljesítésarányosan a Békés Megyei Kormányhivatal utólag, a hatósági 

szerződésben megjelölt vállalkozói folyószámlára átutalással folyósítja. 

A benyújtott számla alapján az adott beszerzésre került tételre a hatósági szerződésben 

meghatározott támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig. 

 

A jelen Felhívás 3.3. pontja alapján a pályázó különösen indokolt esetben támogatási előleget 

igényelhet. 

Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a lehet, amelyet a Békés Megyei 

Kormányhivatal a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a Támogatott részére.  

Az előleg megállapításáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott mérlegelési 

jogkörben dönt.  

Az előlegnek a Támogatott részéről történő elszámolásának határideje az előleg folyósítását követő 

60. nap, a határidő elmulasztása szerződésszegésnek minősül. 
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5.9  A szerződésszegés jogkövetkezményei  

Szerződésszegésnek minősül különösen, ha a pályázó: 

 a pályázattal érintett beruházást legkésőbb a hatósági szerződés aláírását követő három 

hónapon belül nem kezdi meg, 

 a beruházást legkésőbb 2020. november 30. napjáig nem fejezi be, 

 a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2020. december 07. napjáig nem 

nyújtja be, 

 a hatósági szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit felszólításra sem, vagy 

felszólítást követő 30 napon túli késedelemmel teljesíti, 

 hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, 

pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy a pályázat 

során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a hatósági szerződés kötésekor, akár az 

elszámolások során, vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan 

nyilatkozatot tesz, 

 a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, 

 az általa nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül, vagy értéke egyébként számottevően 

csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték csere értéke 

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű 

határidőn belül nem intézkedik, 

 a támogatási összeg vonatkozásában a kedvezményezett részére előleg került folyósításra, 

és az erre vonatkozó elszámolását az előleg folyósítását követő 60 napon belül nem nyújtja 

be, 

 a hatósági szerződésben megállapított összeg nem a pályázatban megjelölt célra kerül 

felhasználásra, 

 ha a támogatás megállapítását kizáró körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 

következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

 a támogatásból beszerzett eszközöket a támogató hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe 

adja, apportálja, vagy megterheli, 

 a támogatás keretében létrehozott kapacitásokat a Támogatott nem működteti, 

 a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, 

 a hatósági szerződésben rögzített ellenőrzéseket akadályozza, 

 a hatósági szerződésben előírt biztosíték esetében végrehajtási jog kapcsán másik megfelelő 

fedezetet nem tud biztosítani. 

 

Amennyiben a kedvezményezett a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, az Ákr. 93. § (3) 

bekezdése alapján kell eljárni. 

Az Ákr. 93. § (3) alapján ha a szerződő ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság 

intézkedik a szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha 

szükséges, megindítja a végrehajtást. 
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Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a 

támogatást az Flt. 21. § (4) bekezdése szerint számított ügyleti kamattal növelt mértékben kell 

visszafizetni. 

Amennyiben a kötelezett a visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelő határozatban 

megállapított határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az állami foglalkoztatási 

szerv a teljesítés napjáig késedelmi kamatot is felszámít, kivéve a késedelem azon időszakát, amíg a 

végrehajtás az állami adó- és vámhatóság előtt van folyamatban.  

Az állami adó- és vámhatóság az előtte folyó végrehajtási eljárásban a követelés összege után 

késedelmi pótlékot számít fel. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 98. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti 

kamat mértéke forintban meghatározott pénztartozás esetén a jegybanki alapkamat kétszerese. 

Az Ávr. 98. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, 

a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat, illetve külföldi kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

6. A pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok 

1. ÁÚF 

2. pályázathoz csatolandó dokumentumok (az ÁÚF-ban kerül meghatározásra) 

3. árajánlat-minta 

 

Békéscsaba, 2020. július 01. 

 

 

        Békés Megyei Kormányhivatal 

 


