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ÚTMUTATÓ 

a „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program keretében 

megvalósítandó munkahelyteremtő beruházások támogatása pályázat elkészítéséhez 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a mikro-, és kisvállalkozások tevékenységének, munkahelyteremtő 

képességének ösztönzésére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: Foglalkoztatási törvény) 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére 

nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 

27. §-ai alapján - alapján meghirdette a „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-

piaci programot.  

A pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbiak tartalmazzák a pályázat összeállításának módját, az 

elbírálás szempontjait és a folyósítás feltételeit. Az útmutatóhoz mellékeljük a kitöltendő adatlapokat és 

az aláírandó nyilatkozatok űrlapjait, amelyek a benyújtásra kerülő pályázat elválaszthatatlan részét 

képezik. 

I./ A pályázati felhívásban szereplő fogalmak, jogszabályi hivatkozások 

(A pályázati dokumentációban említett jogszabályok listája ezen útmutató utolsó oldalain található.) 

1./ Munkaügyi jogszabály: A munkaügyi ellenőrzésekről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezések. 

2./ Munkaviszony: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) hatálya alá 

tartozó jogviszony. 

3./ Rendezett munkaügyi kapcsolatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 82. §-ában foglalt rendelkezések szerint. 

4./ Havi átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai Hivatal „Útmutató a munkaügy-

statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadvány alapján kiszámított havi átlagos statisztikai állományi 

létszáma, amelybe e pályázati rendszer keretében nem számíthatók be azok a munkavállalók, akik 

rokkantsági ellátásban, valamint öregségi nyugdíjban részesülnek, továbbá azok a külföldi 

állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges.  

Az alkalmazásban állók létszámát teljes munkaidősre átszámolva kell közölni, így a számbavétel az egy 

teljes munkaidőben foglalkoztatottra jutó teljesített munkaóraszám vetítési alapként történő 

felhasználásával történik: 

– a nem teljes munkaidőben, részmunkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák számát el 

kell osztani az egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatottra jutó munkaórák számával,  

– a bedolgozókra vonatkozóan, akiknek teljesítménykövetelménye munkanorma formájában vagy 

egyéb mennyiségi vagy minőségi mutatókkal meghatározott, az információk alapján becsült 

munkaóraszámból kell a tényleges létszám átszámítását elvégezni. 
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A létszám teljes munkaidősre történő átszámítása eredményeként kapott ún. „egyenértékes vagy 

redukált” létszám a tényleges létszámnál csak kevesebb (csak teljes munkaidőben foglalkoztatottak 

esetén megegyező) lehet.  

A támogatott vállalkozásnak - a kétéves foglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül havonta a 

létszámadatokról a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

részére jelentést kell benyújtani. 

5./ Folyamatos foglalkoztatási kötelezettség: A hatósági szerződésben (a továbbiakban: szerződés) 

rögzített éves átlagos statisztikai állományi létszám megtartását jelenti a szerződésben meghatározott 

kezdő időponttól, legalább 2 éven át. A pályázó ezen időszak alatt nem köteles mindvégig 

ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státuszú (azaz nyilvántartott, 

kiközvetített álláskereső) személyeket kell felvenni.  

A kedvezményezettnek szerződésben vállalnia kell, hogy a beruházás keretében megvalósított új 

munkahelyekre legkésőbb a beruházás tárgyév október 31-ei befejezését követő 90 napon belül a 

pályázatában vállalt teljes munkavállalói létszámot felveszi, majd kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az 

időponttól kezdődően ezt a létszámát (illetve a korábbi - a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból - 

munkahelyteremtő pályázat keretében vállalt létszámát), továbbá a pályázatában megjelölt, a 

beruházásban érintett telephelyén, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a 

régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai 

állományi létszámát külön-külön és együttvéve, munkaviszony keretében, éves átlagos statisztikai 

állományi létszámként kimutatva 2 évig - folyamatosan továbbfoglalkoztatja.  

A kedvezményezett - a beruházás tényleges megvalósítási üteméhez kapcsolódva – a pályázat átvételét 

követően is megkezdheti a létszámfelvételt, azonban az így felvett létszámnak kapcsolódnia kell a 

tervezett beruházáshoz, illetve a tervezett új gyártási profilhoz, tehát nem lehet attól teljesen független 

létszám (pl. másik telephelyen alkalmazottak). 

6./ Nyilvántartásban lévő álláskeresők (a továbbiakban: álláskeresők) felvételének kötelezettsége:  

Az álláskeresőkre vonatkozó alkalmazási kötelezettségnek az új munkahely létrehozásakor, azaz a 

szerződésben vállalt határidőre történő létszámfeltöltéskor és a foglalkoztatási kötelezettség 

időtartama alatt is álláskeresők köréből közvetítés útján kell a létszám pótlását biztosítani. 

 7./ A beruházás megkezdésének időpontja: 

- 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 írásbeli megrendelése,  

- ingatlanvásárlás esetében az ingatlan adásvételi szerződés hatályba lépésének napja.  

A pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére megkezdheti, de a 

beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle előnyt annak 

elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 
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8./ A beruházás befejezésének időpontja:  

Amikor a műszaki átadást, használatbavételi eljárást követően a beruházás eredményeként végzendő 

tevékenységhez a pályázó valamennyi szükséges hatósági engedélyt megkapott.  

Tárgyi eszköz beszerzése esetén a beruházásban szereplő utolsó eszköz aktiválásának dátuma számít 

a beruházás befejezésének időpontjaként.  

Ingatlanvásárlás esetében a tulajdonjog bejegyzését tartalmazó földhivatali határozat napja tekintendő a 

beruházás befejezésének. (Az adásvételi szerződés nem igazolja pénzügyi teljesítést.)  

9./ A támogatott tevékenység lezárása:  

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a hatósági 

szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése 

megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, a kedvezményezettnek 

a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott 

beszámolóját, elszámolását a kormányhivatal jóváhagyta, a támogatás folyósítása megtörtént. A 

támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a hatósági szerződésben a befejezést követő 

időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, az előzőekben felsoroltak 

teljesültek, a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró 

beszámolóját benyújtotta, azt a kormányhivatal jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. 

10./ Csoportos létszámcsökkentés: Az Mt. 71-76.§-ában szereplő létszámcsökkentés.  

11./ Új gép, műszaki berendezés, felszerelés, gyártóeszköz:  

Új, a pályázat benyújtása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett műszaki berendezés, gép, 

egyéb berendezések, felszerelések, amelyekkel nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet, 

függetlenül a gyártási évtől.  

12./ Járművek kategóriájába sorolt tárgyi eszközök:  

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék II. 

fejezetben meghatározott közúti járművek, továbbá minden vasúti, vízi, közúti, légi közlekedési eszköz, 

pótkocsi, félpótkocsi.       

Telephelyen belüli használható eszköz (pl.: targonca) bekerülési értéke elszámolható. 

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/A. § (10) 

bekezdés c)-d) pontjai szerint a gépjármű és a szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő 

eszközök) bekerülési értéke nem számolható el. 

Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. sz. függelék II. fejezet b) pontja alapján a lassú jármű 

nem minősül gépjárműnek. Így e rendelet m) pontja szerinti lassú jármű beszerzése e pályázati 

konstrukció szerint támogatható, kivéve: mezőgazdasági tevékenységre és árufuvarozásra használt 

bármilyen jármű. Tehát mezőgazdasági tevékenységen kívül alkalmazott jármű és az ehhez szerelhető 

tolólapát, markolókanál stb. beszerzési értéke elszámolható. Nem támogatható azonban semmilyen 

formában a mezőgazdasági vontató (KPM-BM együttes rendelet l) pontja) beszerzése, függetlenül attól, 

hogy a pályázó milyen tevékenységre használja.     
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A pályázó írásbeli nyilatkozatát kell mellékelni a pályázathoz, hogy a lassú járművet mezőgazdasági 

tevékenységre és árufuvarozásra sem használja. 

Ugyanezen rendelet 65. § (2) bekezdése szerint: ahol korábbi jogszabály - a közúti közlekedéssel 

kapcsolatban - munkagépet (önjáró munkagépet) említ, ezen lassú járművet kell érteni. 

13./ Ingatlanvásárlás: 

Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül a vállalkozás mérlegébe, 

vagyis a vállalkozás használatában még nem állt. Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti 

tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételára költsége 

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

száma alatt nem található épület vagy építmény. 

14./ Saját forrás:  

A pályázó által a beruházás finanszírozásához biztosított forrás, amelybe az államháztartás 

alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja és (4) 

bekezdése szerint a támogatási igényhez a támogatást igénylő nyilatkozatát, vagy igazolást kell csatolni 

a saját forrás rendelkezésre állásáról, amely történhet a számlavezető pénzintézet igazolásával és/vagy 

a számlavezető pénzintézet hitelszerződésével. Az Ávr. 75. § (4a) bekezdése értelmében nem tekinthető 

saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az 

EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós 

forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást. 

15./ Bankhitel:  

A pályázatban szereplő beruházás finanszírozásához - a saját erő és az igényelt állami támogatás(ok)on 

felül - igénybevételre kerülő pénzintézeti hitel. 

16./ Fedezet biztosítására vonatkozó egyéb szabályok:  

Ezeket a szabályokat a pályázati felhíváson kívül részletesen a hatósági szerződés, valamint annak 

mellékletei tartalmazzák. A fedezet biztosításával és a jelzálog törlésével kapcsolatos költségek a 

pályázót terhelik.  

A fedezetet legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell bocsátani. Erről nyilatkozni 

kell (lásd Nyilatkozatok 14. és 27. pontja). Az anyagi biztosítékra vonatkozó szabályokat a 3. sz. 

melléklet tartalmazza. 

17./ Új munkahely:  

Az újonnan létrehozott munkahelyre munkaviszony keretében felvételre kerülő teljes munkaidős létszám. 

Részmunkaidős létszám alkalmazásának vállalása esetén az egy főre, azaz egy munkahelyre vetített 

támogatási összeg - a kiegészítő támogatást is beleértve - ezzel arányosan csökken. 

18./ Kedvezményezett járások, kedvezményezett települések:  

Az 2 millió Ft/új munkahely alaptámogatáson kívül 500 ezer Ft/új munkahely kiegészítő támogatásra 

azzal a beruházással lehet pályázni, amely Tolna megyén belül 

 a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete 

szerinti járásban, vagy  
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 a kedvezményezett település besorolásáról és besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megjelölt településen valósul meg. 

19./ Álláskereső: az a személy, aki 

 a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

 oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

 öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül, és 

 az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony 

kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és 

 elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 

 az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

20./ Támogatási intenzitási mértékek:  

- regionális beruházási támogatás esetében a támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal 

együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a 70%-át, (Az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a dél-dunántúli régió 

esetében 50%-os mértéket határoz meg, amely a (2) bekezdés alapján a mikro-, kisvállalkozások 

beruházásai esetében további 20%-ponttal növelhető.) 

- csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a támogatás intenzitása - más állami 

támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a 75%-

át. 

21./ Támogatási intenzitás:  

A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének százalékos formában kifejezett 

hányadosa. Az intenzitási mértéket a pályázónak a 3. sz. adatlapon kell kiszámítania. 

22./ Mikro- és kisvállalkozás (MKV):  

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti vállalkozás. 

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

 összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

 éves nettó árbevétele vagy mérleg-főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

 összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

 éves nettó árbevétele vagy mérleg-főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen 

meghaladja a 25 %-ot. 
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Az euróban meghatározott összegek forintra való átszámolásakor a pályázat benyújtásának napját 

megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyam 

alkalmazandó.      

23./ Szinten tartást szolgáló eszköz:  

Az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki 

anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási 

folyamat alapvető változását eredményezné. 

24./ Állami támogatás:  

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Kormányrendelet 1. §-ában meghatározottak 

szerint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás 

és a csekély összegű (de minimis) támogatás. 

25./ Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.)  

Kormányrendelet 6. §-ában megjelölt vállalkozás.                                      

26./ Mezőgazdasági termékek forgalmazása a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontjában 

foglaltak szerint: a mezőgazdasági termék értékesítési célú birtoklása vagy kiállítása, megvételre való 

felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő forgalmazása, kivéve az elsődleges termelő részéről 

a viszonteladóknak vagy feldolgozóknak történő első értékesítést, valamint a termék első értékesítését 

előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső fogyasztóknak történő értékesítést 

csak akkor kell forgalomba hozatalnak tekinteni, amennyiben az e célra elkülönített helyiségben történik. 

27./ Mezőgazdasági termékek feldolgozása a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerint: 

mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék 

szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az állati vagy 

növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet. 

28./ Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy a projekt megkezdését jelentő, a projekt tárgyára vonatkozó 

megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt 

keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és 

rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - 

felelős. Bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a 

támogatásra vonatkozó visszafizetési kötelezettség is a kedvezményezettet terheli. 

 

 

 



 7 

II./ A pályázat összeállításával kapcsolatos tudnivalók 

A/ Formai követelmények 

A kötelezően kitöltendő adatlapok, nyilatkozatok, továbbá az útmutató melléklete szerint elkészítendő 

dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg. Ez alól kivételt képeznek a 

szövegdobozok, melyek mérete a beírt szöveg terjedelméhez igazodhat. 

Amennyiben a pályázó nem az előírt adatlapokat, nyilatkozatokat tölti ki, illetve nem a megadott 

dokumentum-mintákat használja, a pályázat formailag hiányossá válik. 

Az eredeti példányt a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult személynek kell aláírni, továbbá 

valamennyi oldalát, a lap alján, a pályázónak le kell szignálnia. Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt 

eredeti aláírásokkal ellátott nyilatkozatokat és dokumentumokat. A komplett, valamennyi szükséges 

mellékletet, aláírást, szignót tartalmazó eredeti példányról kell a pályázat másolati példányát elkészíteni.  

A magyar nyelven elkészített pályázatot és az egyes iratokat a következő kötelező sorrendben, rendezett 

formában kell lefűzni: 

Borítólap: Ezen fel kell tüntetni a pályázat kódszámát, a pályázó nevét/megnevezését, székhelyének 

címét, a pályázatban szereplő beruházás rövid megnevezését, valamint a beruházásban érintett 

település nevét.  

Tartalomjegyzék: A pályázatban szereplő dokumentumok sorrendben történő megnevezését 

tartalmazza.  

1. sz. adatlap: A pályázóra vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazza.   

2. sz. adatlap: A pályázat, a fejlesztési projekt szöveges részének leírására szolgál.  

3. sz. adatlap: A támogatási intenzitás kiszámítására szolgál. 

4. sz. adatlap: A Magyar Államkincstár, MÁK (a továbbiakban: Kincstár) által előírt adatokat kell 

feltüntetni, amelyet a kormányhivatal a pályázat benyújtását és a támogatási döntést követően a 

Kincstárnak továbbítja. 

Nyilatkozatok: A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat cégszerű aláírással ellátva kell a 

pályázathoz csatolni. 

Csatolandó dokumentumok: Az Útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza a csatolandó dokumentumok 

jegyzékét, amelyeket a felsorolás sorrendjében kell a pályázattal együtt benyújtani.  

A pályázónak az adatlapok valamennyi rovatát ki kell töltenie, majd az adatlapok minden oldalát 

cégszerű aláírással kell látnia. Amelyik rovatban nem tüntet fel, vagy nem kell feltüntetnie adatokat, 

azokat ki kell húzni. 

Amennyiben a pályázó a kötelezően kitöltendő, illetve aláírandó nyilatkozatok valamelyikét nem kívánja 

aláírni, a nyilatkozat szöveges részét át kell húzni, vagy a kipontozott helyre „nemleges” szöveget kell 

beírni, ezt dátummal, bélyegzővel és cégszerű aláírással ellátni. Amennyiben a nyilatkozatok 

szövegének kitöltése hiányos, valamint a pályázóra nem vonatkozó szöveg nincs kihúzva, 

áthúzva, vagy nincs nemleges válasz beírva, továbbá nincs dátumozva és cégszerűen aláírva, a 

pályázat formailag hiányosnak minősül.  
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Amennyiben az adott beruházás esetében jogszabály nem írja elő egyes dokumentumok (engedélyek 

stb.) beszerzését, vagy a pályázónak nem kell valamilyen dokumentumot csatolni, ezen csatolandó 

dokumentumok helyére írásos nemleges nyilatkozatot köteles a pályázó csatolni. Amennyiben sem 

dokumentum, sem pedig nemleges nyilatkozat nem található a pályázatban, a pályázat formailag 

hiányossá válik.  

B/ Tartalmi követelmények 

A pályázóra, valamint a pályázatra vonatkozó leglényegesebb adatokat az 1. sz. adatlapon kell 

feltüntetni. 

A pályázat szöveges részét a pályázónak a 2. sz. adatlap előre elkészített megfelelő rovataiba (ún. 

szövegdobozokba) kell beírni. Az egyes rovatok terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg méretétől 

függően növelheti. Amelyik szövegdobozban a pályázó nem kíván szöveget feltüntetni, „nemleges” 

választ kell adni, vagy a szövegdobozt át kell húzni. Amennyiben bármelyik szövegdobozt üresen 

hagyja a pályázó, a pályázat formailag hiányosnak minősül. A szövegdobozokba beírt információk 

tartalmára vonatkozóan azonban hiánypótlást a kormányhivatal nem kérhet.  

III./ A pályázat benyújtása 

A pályázatot a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztályán személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) lehet 

benyújtani 2018. július 27. napjától (személyes benyújtás esetén e napon 8 órától) 2018. 

szeptember 14. napjáig (személyes benyújtás esetén 2018. szeptember 14. napján 12 óráig) 

terjedő időszakban. Személyes benyújtás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 234. szobájában adható át a pályázat.  

Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani, és 

ellátni a „Pályázat- SK. felbontásra” felirattal. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen 

szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása 

esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya a pályázat 

átvételéről igazolást ad a pályázónak.  

A határidő lejártát követően benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Erről a kormányhivatal a pályázót 

írásban értesíti, és a pályázatot a pályázó kérésére hivatali idejében személyesen kiadja, vagy a 

pályázatban szereplő címére visszaküldi. 

A pályázatot, az adatlapokat és a nyilatkozatokat a pályázó vállalkozás képviseletére jogosult 

személynek kell cégszerűen aláírnia. A pályázót általa megbízott harmadik személy/szervezet a 

kormányhivatal előtt csak a pályázó írásbeli meghatalmazása alapján képviselheti. A kormányhivatal a 

pályázattal kapcsolatos hivatalos ügyiratokat csak a pályázónak adja át, illetve küldi meg. A pályázó 

helyett a törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat, illetve a törvényes képviselő, írásban 

meghatalmazott képviselő részére kell kézbesíteni az iratokat. 

A beérkezett pályázatot a kormányhivatal értékeli, bizalmasan kezelve az abban foglalt adatokat.  
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IV./ A hatósági szerződés megkötése 

A támogatás folyósítására megkötendő hatósági szerződés (a továbbiakban: szerződés) szövegét és a 

hozzá tartozó mellékleteket - tájékoztató jelleggel - a Hatósági szerződés (minta) tartalmazza. 

A támogatásban részesített pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett) megkötendő szerződés 

kiterjed többek között 

 a támogatott feladatok, célok megvalósításával kapcsolatos követelményekre, azok teljesítésére,  

 a beruházás megvalósításának, valamint a támogatás folyósításának 2018. éven belüli 

ütemezésére, 

 a létszámfelvétel ütemezésére, 

 a foglalkoztatási kötelezettség kezdő és záró dátumára, 

 a vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a szerződés megszegése vagy a szerződéstől való elállás 

esetén alkalmazandó szankciókra, 

 a beruházás befejezésével, a szerződés lezárásával kapcsolatos feladatokra, 

 az ellenőrzési jogosultság meghatározására, továbbá 

 a támogatás hatékonyságának méréséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre. 

 

A szerződés megkötésének, illetve hatálybalépésének feltétele a kedvezményezett nyilatkozata: 

1. arról, hogy a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes-körűek, 

valódiak és hitelesek, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve 

egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, 

2. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, illetve 

rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással, 

3. annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén 

támogatás nem folyósítható, illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében 

- a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül, és az 

állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja, 

4. a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatának benyújtása 

arról, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes állami (Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, NAV), illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) 

hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést 

(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, 

5. ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár, vagy a támogató az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) felsorolt 

adatokat szolgáltat az adóhatóság részére; köztartozások vizsgálata céljából a támogatási 

jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Kincstár és az 

adóhatóság jogosultak az Ávr.-ben meghatározott adatok kezelésére; és a Kincstár által működtetett 

monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adatokhoz - azok konstrukciós 

forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott 
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jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. 

6. arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Ávr-ben meghatározott követelményeinek, 

átlátható szervezetnek minősül, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és esetében az Áht. 

48/B. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 

7. arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás 

rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő 

ellenőrzéséhez hozzájárul, 

8. az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, továbbá 

arról, hogy az Ávr. 96. § szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett 

támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti, 

9. a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb az Ávr. 85. § 

(3) bekezdése szerinti időpontig, 

10. arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, 

és 

11. arról, hogy a támogatás felhasználásakor a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 

szerint jár el.  

A fenti nyilatkozatokat az aláírásra kerülő hatósági szerződés szövegébe beépítve, vagy ahhoz külön 

csatolva egyaránt megteheti a kedvezményezett. A 1. és 4. pontban szereplő nyilatkozatokat a pályázat 

benyújtásakor is meg kell tenni, amely a támogató döntés feltétele. 

A hatósági szerződéshez a kedvezményezettnek csatolnia kell: 

 amennyiben a pályázatban banki hitelt jelölt meg, a hitelszerződést (hitelszerződéseket), 

 más állami támogatás esetén az odaítéléséről szóló döntés, vagy a kifizetésére megkötött 

támogatási (hatósági) szerződés másolatát,  

 a szerződésben vállalt kötelezettségek időtartamára szóló, a pályázatban megjelölt biztosítékokat (a 

kormányhivatal jogosultként megjelölő bankgaranciát, vagy biztosítási, garancia-biztosítói szerződés 

alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvényt, vagy a fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó - 

a jogtanácsos által ellenjegyzett - jelzálogszerződést, 

 álláskereső személy alkalmazása esetén a kormányhivatal járási hivatal foglalkoztatási osztályához 

benyújtott munkaerőigény bejelentő lap másolatát. 

A hatósági szerződés teljesítése során a kedvezményezettnek a kormányhivatal felé 8 napon belül be 

kell jelenteni a vállalkozásának helyzetében, valamint a támogatást megalapozó körülményeiben történt 

olyan változásokat, amelyek a szerződés teljesítését meghiúsíthatják, módosíthatják.  

Amennyiben valamely állami forrás tekintetében a pályázó támogatási igényét elutasították, vagy 

csökkentett mértékben részesítették támogatásban, vele az e pályázat keretében nyújtandó támogatás 

folyósítására csak akkor köthető szerződés, ha a tervezett beruházáshoz, illetve létszámfejlesztéshez a 

hiányzó forrást más formában biztosítja. 
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V./ A támogatás folyósítása 

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a kedvezményezett által legkésőbb 2018. december 15. 

napjáig benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás alapján, 

forrásarányosan és teljesítésarányosan, utólag, a támogatás kifizetésére megkötött szerződésben 

szereplő határidőn belül a kormányhivatal folyósítja. A benyújtott számla alapján a beruházás 

elszámolható összköltségére megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, a 

szerződésben meghatározott összeg erejéig.  

A külföldi pénznemben meghatározott számlák összegeinek forintra való átszámolásakor - 

elszámolásnál - a számla teljesítésének napján, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, 

érvényes napi árfolyam alkalmazandó. 

A szerződés megszegésére, valamint az ebből adódó szankciókra az Flt. és a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) vonatkozik.  

 

VI./ Egyéb információk  

A szerződésben foglaltak teljesítését, a támogatás szabályszerű felhasználását az Állami 

Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, a Magyar Államkincstár és a csekély összegű 

támogatások nyilvántartásában érintett szervek, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kormányhivatal, 

illetve az általuk megbízott szervezetek jogosultak ellenőrizni. A kedvezményezettnek e szervezetekkel 

együtt kell működnie, az ellenőrzéshez szükséges valamennyi bizonylatot az ellenőrzést végző 

rendelkezésére kell bocsátania.   

A kedvezményezettet a kormányhivatal felé bejelentési kötelezettség terheli, amennyiben a 

vállalkozásának helyzetében olyan változás történik, amely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja, 

módosíthatja.  

Egyéb, az útmutatóban nem szabályozott kérdésekben 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), 

 a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet,  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (új Mt.), 

 a munkaügyi ellenőrzésekről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.),  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 

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

(Ávr.), 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,   

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(Ebktv.),  

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.), 
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 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.),    

 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.), 

 a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, 

 a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltétel rendszeréről szóló 105/2015. 

(IV. 23.) Korm. rendelet 

 az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. 

törvény,  

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 

előírásait kell alkalmazni
1
. 

Szekszárd, 2018. július 26. 

                                                                                                 Tolna Megyei Kormányhivatal     

                                                      
1 Figyelem: A hatályos hazai jogszabályok elérhetőek a www.magyarorszag.hu és a www.magyarkozlony.hu honlapokon. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarkozlony.hu/

