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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: 
Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpaci 
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 
16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 10. §-a alapján, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseire, nyílt 

 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére. 
 

I. A támogatás célja  
 

A Baranya megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, 
rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek 
önfoglalkoztatásának elősegítése beruházási célú támogatással. 

 

II. A pályázaton részt vehet 
 

- aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának 
napját is – a Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai által legalább 
egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott,  

- vagy rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül, és  
      önmaga foglalkoztatását  

a) egyéni vállalkozóként, (egyéni cég tagjaként), vagy 
b.) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen 

közreműködő tagként, (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való 
külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak 
és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy 

c.) legalább egy naptári éve (azaz 2015. április 1-jétől), nem veszteséggel működő 
társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen 
közreműködő tagként (Bt. esetén kizárólag beltagként)  (a társasági szerződés 
rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján - tagi jogviszony 
alapján - valósulhat meg, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és 
nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy 

d.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában 
meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja; 
A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői 
tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az 
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őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a 
kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői 
igazolvánnyal.  

- és lakóhelye és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Baranya megyében 
van/lesz. 
 

III. A támogatások forrása 
 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprészének Baranya megyére 
meghatározott, e célra elkülönített pénzügyi kerete. 

2016. évben a rendelkezésre álló forrás összege: 40.000.000,-Ft. 

 

IV. A támogatás formája, mértéke 

 
1. Legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás – pályázat alapján –, amely 
nem haladhatja meg az összes beruházási költség értékének 80%-át. 
A támogatás a pályázati adatlap 9. pontjában összeállított táblázatban szereplő beruházási 
összköltséghez igényelhető, a támogatás értékének alapja az ÁFA levonási joggal 
rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) összege, amennyiben a 
támogatottnak a finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, az ÁFA 
összegét is tartalmazó (bruttó) beruházási költség összege. 

A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet.  

2. Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig 
terjedő vissza nem térítendő támogatás – kérelem benyújtása alapján. A támogatás 
megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér az irányadó.  
 
A 2. pontban szereplő támogatási forma csak a tőkejuttatásos támogatással együtt 

igényelhető!  

 
A tőketámogatás igénybevételének feltétele, hogy a pályázó vállalja önmaga 
foglalkoztatását a hatósági szerződés megkötésétől számított legalább 3 évig. 

 

 

V. A támogatás igénybevételének feltételei 
 

1.A támogatást az a pályázó igényelheti, aki rendelkezik: 

- a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó (a 
Kormányhivatal által meghatározott tartalmú) 3 éves üzleti tervvel, és 

- a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó összköltségének legalább 20 százalékát 
elérő - saját forrással, melynek rendelkezésre állását nyilatkozat formájában igazolja. 
(Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más 
támogatás, bankhitel.) 

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott 
kapacitások, szolgáltatások működtetését) megkezdi. A pályázó ezen időszak alatt az 
Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt  valamint megbízási 
jogviszonyt nem létesíthet, 

- anyagi biztosítékkal a kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés fedezeteként, 
amely lehet:  
 Magyarország területén fekvő, per-, teher-, és szolgalommentes, forgalomképes 

ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a (pl. üzlet, 
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garázs, zártkert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló, stb.); Nem 
fogadható el biztosítékként lakóingatlan. Csak az ingatlan egésze szolgálhat 
fedezetül. 
Ingatlan fedezet felajánlásához 
o 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolat,  
o érvényes, hivatalos eredeti értékbecslés szükséges, melynek a termőföld 

hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. 
(VIII.1.) FM rendeletben és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok 
hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 
szóló  25/1997. (VIII.1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek kell 
megfelelnie. 
Az eletronikus tulajdoni lap másolatot a pályázathoz, a hivatalos értékbecslési 
szakvéleményt – legkésőbb – a hatósági szerződéskötést megelőzően kell 
csatolni. Az ingatlan első ranghelyű jelzálogjoggal történő megterheléséről a 
Kormányhivatal hivatalból gondoskodik. A tulajdoni lap másolat 
beszerzésének, a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költségeit – amely 
díj a változással érintett ingatlanonként (helyrajzi számonként) merül fel - a 
pályázónak kell viselnie. 

Abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó és a biztosítékul 
szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban Zálogkötelezett) eltér, a 
Zálogkötelezettnek – mint harmadik személy, akinek jogát, jogos érdekét a 
hatósági szerződés érinti – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul a 
hatósági szerződés megkötéséhez és az ingatlan megterheléséhez. 
A pályázó köteles a fedezetként felajánlott ingatlant biztosítani és a biztosítás 
kedvezményezettjének – káresemény bekövetkezés esetére – a 
Kormányhivatalt megjelölni. 

 
 A tőkejuttatás 120 %-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan 

bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény; Az ígérvényt legkésőbb a hatósági 
szerződéskötést megelőzően szükséges csatolni. 

 A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek. 

  A fedezet elfogadásáról a pályázat kiírója dönt. 
 

-   a pályázó valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, az Ávr. 84. § (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti felhatalmazói nyilatkozattal. (felhatalmazás azonnali beszedési megbízás 
benyújtására) 

 

2. A pályázó a pályázat benyújtásának napján nem rendelkezhet egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal, illetve a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló, az illetékes hatóság 
által kiadott, a 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti értesítéssel, továbbá a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pont b.) alpontjában 
meghatározott őstermelői igazolvánnyal.  
Új induló társas vállalkozás esetében a pályázó a cégbírósági nyilvántartás szerint nem 
lehet a társaságnak tagja a pályázat benyújtásának napján, működő vállalkozáshoz 
történő csatlakozás esetén pedig azt megelőzően sem (vagyis az alapító okirat, társasági 
szerződés megkötésére, illetve jelen felhívás II./2/c) pontja esetében az alapító okirat, 
társasági szerződés tagváltozás miatti módosítására csak a pályázat befogadásáról szóló 
értesítő levél kézhezvételét követő naptól kerülhet sor. 

3. A támogatásra csak olyan beruházással lehet pályázni, amely esetében a pályázó a 
beruházást legkésőbb a hatósági szerződést követő 90 napon belül, de legkésőbb 2016. 
október 15-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását a beruházás 
befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2016. október 30-ig benyújtja. 
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Befejezettnek minősül a beruházás: 
- tárgyi eszköz beszerzése esetén a beruházásban szereplő utolsó eszköz aktiválásának 
dátuma számít a beruházás befejezésének, 
- építés, felújítás, korszerüsítés esetén, amikor a műszaki átadást, használatbavételi 
eljárást követően a beruházás eredményeként végzendő tevékenységhez a pályázó 
valamennyi szükséges hatósági engedélyt megkapott. A szakhatósági engedély 
benyújtása a beruházás befejezését követő 60 napon belül szükséges. A hatályos 
jogszabály által előírt telephely engedély esetén ezen engedélyt is biztosítani kell eddig az 
időpontig.  

Nem támogatható az a pályázó: 

-  akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati 
kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek,  

-  aki a pályázatát/kérelmét akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági 
társaság személyesen közreműködő tagjának minősült, illetve mezőgazdasági őstermelői 
igazolvánnyal rendelkezik. Amennyiben a pályázó a 6 havi kötelező legkisebb munkabér 
összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást is igényli, álláskeresőként 
nyilvántartott kell, hogy legyen az erre vonatkozó kérelem – a tőkejuttatásos pályázat 
döntéséről szóló értesítés kézhezvételét követő - beadásának napjáig.  

- aki önfoglalkoztatását egyéni vállalkozóként valósítja meg és a pályázat benyújtását 
megelőző három éven belül főfoglalkozású vállalkozói tevékenységet folytatott, (egyéni 
vállalkozó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § b) pontja szerint 
biztosított, illetve a 4. § b) pontjában meghatározott személy), 

- aki önfoglalkoztatását mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg és a pályázat 
benyújtását megelőző két éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 
rendelkezett, 

- akit a kirendeltség legalább 1 hónapja álláskeresőként nem tart nyilván,  
-  aki nem a megjelölt adatlapon, illetve nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy 

számszaki hibákat is), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát,  
-  aki a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is 
visszavonásra kerül),  

-  akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az 
elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 
van,  

-  akinek meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem 
igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,  

-   aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal, 
-  aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat 

nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 
visszavonja, 

-   aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.) 14. § nyilatkozata szerint a törvény 6. §-a alapján 
nem részesülhet támogatásban, illetve akit a Közpénz tv. megsértése miatt bármely szerv 
jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító 
jogerős döntéstől számított 2 évig, 

- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, 
o melynél a pályázat benyújtását megelőző három éven belül belül alkalmazásában állt, 

vagy a vállalkozásnak tagja volt,  
o amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában és az Ávr. 82. §-ban meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek, 

o amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, 
ideértve  az  elkülönített  állami  pénzalapokat  is) lejárt esedékességű tartozása van, 
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o amely társaság ellen a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős végzéssel 
elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési, vagy egyéb, a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás folyik,  

o amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt, 
o a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 
o amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

o jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem 
minősül átlátható szervezetnek, 

o amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerőpiaci Alapból) 
a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben kapott támogatásokkal 
kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem 
teljesíti. 

 

VI. A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre 
igényelhető 
  

- Tárgyi eszközök (pl. gépek, műszaki és irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és 
számítástechnikai eszközök, kizárólag az eszköz működtetését közvetlenül támogató 
szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) 
beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl 
szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi 
ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során 
„leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a 
tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.) A pályázat 
keretében nyújtott támogatási összegből vásárolt tárgyi eszközök egyedi, minimális 
értéke 10.000 Ft. (Az elszámolható költséget szokásos piaci áron¹ kell figyelembe venni, 
ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között 
a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.) 
Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és 
neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti 
eszközvásárlás nem támogatható. 

- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan 
(műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, 
földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.  
Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és 
neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti 
ingatlanvásárlás nem támogatható. 

- A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási 
beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú (1/1 tulajdoni 
hányad), illetve az új vagy a már működő társas vállalkozás kizárólagos tulajdonában áll. 
A felújítási, korszerűsítési és átalakítási beruházásokra a támogatási összeg legfeljebb 
10%-a fordítható. 

- Egyéb költségekhez (kizárólag forgóeszköz, valamint indulókészlet vásárlása), melyre a 
teljes   fejlesztési   költség   legfeljebb   25 %-a   fordítható.   (Az  elszámolható  költséget 

szokásos piaci áron1  kell  figyelembe  venni, ha az a kedvezményezett és a vele 
kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron 
kötött szerződés alapján merült fel.) 

- Már működő társas vállalkozáshoz csatlakozás esetén csak tárgyi eszközvásárlást 
támogat a Kormányhivatal. 

1 A szokásos piaci ár és a kapcsolt vállalkozások definíciójára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. §-ban, 
132/B. §-ban és a 178. §-ban foglaltak az irányadóak 
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A támogatás felhasználásáról, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközökről a 
pályázó köteles elkülönített nyilvántartást vezetni.  

 

VII. A támogatás nem igényelhető 
 

- Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra,  

- hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, 
üzletrészvásárlásra, törzstőke emelésre,  

- reklámköltségekre, 

- személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy 
gépjárművezetői oktatás) vásárlására,  

- bérleti jog megszerzése, 

- lakóingatlan vagy bármilyen, lakás céljára felhasználható ingatlan vásárlására, 

- a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra.  
A pályázatban szereplő beruházás megkezdésének minősül: építés esetén az építési 
munkálatok megkezdése, az építési naplóba történt első bejegyzés, az új műszaki 
berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések a támogatott által első 
alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése közül 
az, amelyikre legkorábban sor kerül.  

- Forgóeszköz vásárlásra, amennyiben annak költsége az „Egyéb költségek” pontban 
meghatározott mértéket meghaladja. (A teljes fejlesztési költség 25%-a.) 

 

 Nem támogatott tevékenységek: 
 

- piaci és mozgó árusítás, 

- ügynöki tevékenység, 

- használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem, 

- az egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is 
ellátható tevékenységek („egyszámlás” vállalkozások) pl. vagyon- és biztonsági őrzés, 
pénzügyi-, biztosítási-, befektetési tanácsadás, 

- web áruház létrehozása, 

- munkaerő-kölcsönzés vagy magán munkaközvetítés. 
 

VIII. A támogatás igénybevételének egyéb feltételei 

 
Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki: 

- beruházását a pályázat benyújtását követően kezdi meg, 
A beruházást a pályázat befogadásáról szóló értesítő levél kézhezvételét követő naptól 
(őstermelők esetében a döntést követő naptól) a pályázó saját kockázatára megkezdheti, 
azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése 
esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!  

- a hatósági szerződés megkötésétől számított legalább 3 évig önmaga foglalkoztatását 
kizárólag vállalkozói tevékenységgel (egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági 
őstermelőként/társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködési kötelezettség 
alapján vállalkozói jogviszonyban (amely nem valósulhat meg az Flt. 58. § (5) bekezdés  
a) pontjában meghatározott munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban; Nem 
minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása.) valósítja 
meg. A foglalkoztatás kezdete a hatósági szerződés aláírásának a napja. 

- tudomásul veszi, hogy új induló társas vállalkozás létrehozása esetén vagy legalább egy 
naptári éve (azaz 2015. április 1-jétől) működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással 
a társaság ügyvezetését nem láthatja el. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112 §. (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a 
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vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el, azonban ezen jogviszonyok egyike 
sem támogatható a pályázat keretében,  

- vállalja, hogy az önfoglalkoztatási kötelezettség időszaka alatt, mint vállalkozó, önmaga 
után adó-, és járulékfizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz,  

- a támogató döntés közlésének átvételét követő 30 naptári napon belül hatósági 
szerződést köt a Kormányhivatallal. Amennyiben a támogatott mulasztásából (neki 
felróható okból) a megadott határidőn belül nem jön létre a szerződés, az eljárás 
megszünetésére kerül sor. 

- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására 
vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat, 
 a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói 

igazolványt, a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 
7. § (3) bekezdése szerinti igazolást, értesítést,  

 mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői 
igazolványt és annak betétlapját, az adószám kiadásáról szóló bizonylatot, 

 gazdasági társaság esetén 
- a társaságot bejegyző cégbírósági végzést/vagy a társasági szerződés (alapító 
okirat) munkaadó által elkészített olyan másolatát, - amelyet a pályázó „az eredetivel 
mindenben egyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, az aláírási 
címpéldánynak megfelelően aláírással és hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el - és 
jogi ellenjegyzéssel ellátott igazolást a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  
- a változás bejelentését tartalmazó végzést, 
- a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hiteles 
másolatát,  
- a T1041 Bejelentő és változásbejelentő lapot, 

-  vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a 
visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói bankszámlát 
nyit, 

-   vállalja, valamennyi (vállalkozói, lakossági) bankszámlájára szólóan azonnali beszedési 
megbízás (inkasszót) benyújtását, 

-   vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, 
a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi, 

-   vállalja, hogy a beszerzendő eszközöket piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolja, 
és a vásárolt eszközöket a hatósági szerződésben meghatározott ideig működteti,  

-  vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 60 napon belül csatolja a jogerős hatósági 
engedélyeket (pl. működési engedély, telephelyengedély, egyéb szakhatósági 
engedélyek), 

-   vállalja, hogy a beszerzett eszközöket eszköznyilvántartásba veszi, elkülönítetten tartja 
nyilván, és – a gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások függvényében – a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza, 

-  vállalja, hogy a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt 
kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, 
szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés stb.) becsatol, 

-  a támogatás felhasználása során vállalja – amennyiben a közbeszerzés kötelező 
feltételei fennállnak - a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, 

- több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat 
egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni 

      kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai. 
- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén 

kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet 
különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában 
megvalósítja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló 
összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg, 
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- tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása utólag, teljes körűen kiegyenlített 

számlák, (vagy adásvételi szerződések) alapján történik, az elszámolásra benyújtott, 
pénzügyileg teljesített számlák és/vagy egyéb számviteli bizonylatok - az ÁFA levonási 
jogtól függő - bruttó, ill. nettó értékének szerződésben meghatározott mértékéig, de 
legfeljebb 80 százalékának erejéig,   

- tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a 
támogatás nem folyósítható, illetve a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a 
köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság 
megfelelő bevételi számláján jóváírja, 

-  vállalja, hogy a vállalkozást érintő, vagy a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos 
bármilyen változást – a bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül - a 
Kormányhivatalnak bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a 
támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek 
ellenőrizhetik, 

-  a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (továbbiakban Foglalkoztatási Főosztály) 
által lebonyolított kérdőíves nyomon követéses vizsgálatban (monitoringban) részt vesz. 

 

IX. A támogatás folyósítása 
 

A hatósági szerződéskötést követően - a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra 
vonatkozó szabályok figyelembe vételével (a jelzálogjog bejegyzéséről szóló határozat, 
illetve bankgarancia, vagy biztosítási szerződésen alapuló kezességvállalási kötelezvény 
Kormányhivatal részéről történő kézhezvételét követően) – a támogatás folyósítására az 
alábbiak szerint kerül sor: 

- A pályázó indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhet. Az igényt már 
a pályázat benyújtásakor írásban jelezni kell. Az előleg folyósításáról a kormányhivatal 
mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a 
lehet, amelyet a támogató a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a 
kedvezményezett részére. Előleg kombinált fedezeti forma esetén nem vehető igénybe. 
Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza. A támogatás 
elnyerése esetén az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt 
anyagi biztosíték rendelkezésre áll (a jelzálog bejegyzéséről szóló határozatot a 
Kormányhivatal kézhez kapta). Az előleg elszámolásának végső határideje az előleg 
folyósítását követő 60. nap, de legkésőbb 2016. szeptember 15. 

- A támogatás összege az eszközvásárlást igazoló eredeti, bemutatott dokumentumok 
(számla, adásvételi szerződés), valamint az azok teljesítését – azaz teljes körű 
kifizetését – igazoló eredeti bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, banki igazolás, 
bevételi és kiadási pénztárbizonylat, egyéb forrás igénybevételének dokumentumai) 
alapján – a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 2 részletben, utólag kerül 
utalásra a támogatott bankszámlájára. A számlákon, egyéb bizonylatokon 
Kedvezményezettnek aláírásával igazolnia kell a vásárolt termék átvételét, 
használatbavételét. Az eredeti számlák (adásvételi szerződések) mellé csatolni kell a 
kötelezettségvállalás bizonylatait, azaz a megrendeléseket, megrendelés 
visszaigazolásokat vagy szerződéseket, az átadás-átvételi jegyzőkönyveket, a 
kifizetéseket igazoló banki átutalás vagy pénztári be- és kifizetés bizonylatait, az üzembe 
helyezési jegyzőkönyveket, tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat stb. Külföldi számlák 
esetén a pályázó köteles a benyújtott számlákat (és az elszámoláshoz tartozó egyéb 
bizonylatokat) hitelesen magyar nyelvre fordíttatni. A támogatás folyósításához a 
Kormányhivatal által kiállított befogadó nyilatkozat kézhezvételét követő nap, 
őstermelők esetében a támogatásról szóló döntést követő nap és a beruházás 
befejezésének szerződésben rögzített határnapja közti időszakban teljesített és 
teljes körűen kiegyenlített eredeti pénzügyi bizonylatok fogadhatók el. 



 9 

- 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. Az árfolyam eltéréséből adódó 
különbözetet a pályázónak saját forrásból kell biztosítania. 

 

X. A szerződésszegés jogkövetkezményei 
 
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben 
teljesíti, a Kormányhivatal a támogatás további folyósítását megszünteti és a támogatást a 
visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről 
rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. 
§ (2) bekezdése szerint számított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. 
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező 
határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a 
befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is 
köteles fizetni. 

Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási 
kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható. 

 

XI. A pályázat benyújtásának módja, határideje, elbírálása 
 
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázat kötelező mellékletei címszóban foglaltaknak 
megfelelően – a hivatkozott dokumentumokban meghatározott részletes feltételek 
figyelembe vételével - készített pályázatokat 1 eredeti példányban, valamennyi oldalt 
aláírva, a kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, kizárólag postai úton lehet 
benyújtani, melyet tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani a következő címre: 
 

Baranya Megyei Kormányhivatal  
Foglalkoztatási Főosztály 
7621 Pécs, Király u. 46. 

 
A benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható - postára 
adás dátuma számít.  
 

A benyújtás határideje: 
 

2016. május 31. 
  

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, 
amely térítésmentesen vehető át a Foglalkoztatási Főosztályon, ahol a pályázattal 
kapcsolatban további információ kérhető, illetve kinyomtatható a 
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya, valamint a http://baranya.munka.hu honlapokról. 
A Kormányhivatal fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására, visszavonására.  
 
Amennyiben a pályázó a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem 
térítendő támogatást is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet a hozzá tartozó adatlapokkal 
és nyilatkozatokkal együtt, 1 eredeti példányban a tőkejuttatás támogatására benyújtott 
pályázat döntéséről szóló értesítő levél kézhezvételét követő 5 napon belül a 
Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalához címezve, postai úton lehet benyújtani. 

http://baranya.munka.hu/
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A Kormányhivatal járási hivatalainak elérhetősége: 

Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 9/1. 

Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7700 Mohács, Jókai utca 2. 

Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7621 Pécs, Zrínyi u.11. 

Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7960 Sellye, Korongi tér 

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7800 Siklós, Felszabadulás u.88. 

Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7940 Szentlőrinc, Kossuth L.u.16 

Szigetvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 7900 Szigetvár, Rákóczi u.25. 

 

Az Ávr. 70. § (1) bekezdése alapján a pályázat befogadásáról a Kormányhivatal a pályázat 
benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére vagy 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.   
 

Hiánypótlás: 
 
Az Ávr. 70. § (3) bekezdése alapján csak a már befogadott pályázatok kerülnek 
hiánypótoltatásra. 

A formai szempontból hiányos pályázatok esetében hiánypótlást kizárólag a pályázatot 
elbíráló Kormányhivatal kezdeményezhet. 

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében – a pályázat beérkezésétől 
számított –  8 napon belül a Kormányhivatal hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A pályázó a 
hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül köteles 
pótolni. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázat kötelező mellékleteit képező 
nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy a pályázathoz csatolandó 
valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. Amennyiben a pályázati adatlap 
8. pontjában foglalt eszközlistának megfelelő valamennyi hivatalos, eredeti árajánlat nem 
kerül benyújtásra, a pályázat nem hiánypótoltatható.  
A hiánypótlás teljesítése során a beszerezni kívánt eszköz(ök) típusa nem változtatható 
meg, azoknak egyeznie kell a pályázat benyújtásakor a pályázati adatlap 9. pontjában 
feltüntetett eszközökkel. A beszerezni kívánt eszközökről benyújtott árajánlatnak 
tartalmaznia kell a tárgyi eszköz bruttó, nettó értékét és a részletes műszaki adatokat.  

 Ha a pályázó a hiánypótlást nem megfelelően, továbbra is formailag hiányosan teljesíti, 
vagy a felszólításban szereplőket nem a megadott határidőn belül pótolja, a pályázat érdemi 
elbírálás nélkül elutasítható. 

 

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés: 
 
Ha a pályázat a jogszabályi feltételeknek megfelel, a Kormányhivatal megvizsgálja a 
támogatásra vonatkozó mérlegelési szempontokat és figyelembe veszi: 
-  a munkaerő-kereslet és –kínálat helyi jellemzőit, 
-  a térség/kistérség foglakoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit, 
-  az álláskeresők munkához jutási esélyeit, 
- a tervezett vállalkozási tevékenység megvalósíthatóságát, üzleti tervének 

magalapozottságát, reális, részletes kidolgozottságát, 
- a vállalkozás megvalósításához szükséges megfelelő szakképzettség, szakmai gyakorlat 

meglétét, 
-  a pályázó állami foglalkoztatási szervvel való korábbi együttműködésének tapasztalatait. 
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A pályázatok elbírálásáról a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének szakmai 
javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben eljárva, a pályázat beérkezésének 
napjától számítva legfeljebb 2 hónapon belül dönt. A támogatási döntésről a 
Foglalkoztatási Főosztály írásban értesíti a pályázót a döntés meghozatalát követő 15 napon 
belül.  

A  rendelkezésre  álló  forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél  
kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható. 

A nyertes pályázóval a Kormányhivatal a támogató döntés közlésének átvételét követő 30 
napon belül hatósági szerződést köt.  

Az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (jogokat és kötelezettségeket) a 
hatósági szerződés tartalmazza. 
 

Jogorvoslati eljárások:  
 
Ha a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmet az eljáró szervezeti egység mérlegelési 
jogkörében eljárva utasítja el, határozata ellen akkor van helye jogorvoslatnak, ha a kérelem 
elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a 
határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban 
meghatározott szabályokat megsértette. A fellebbezést a támogatási döntésről szóló 
értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárságának (1054 Budapest, Kálmán 
Imre u. 2.) címzett, de az elsőfokú döntést hozó szervhez (Baranya Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztály, 7621 Pécs, Király u. 46.) 2 példányban lehet benyújtani.  
 
A 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás 
iránt kérelemre indult eljárás esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak, így az erre vonatkozó fellebbezést a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályához címezve (7621 Pécs, Király u. 46.), az illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályához két példányban lehet benyújtani. 
 
 
 
Pécs, 2016. április 15. 
 
 
 

  Baranya Megyei Kormányhivatal 
 
 
 
 
 
 

                                                                             


