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     P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S   

A „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program támogatására 

A pályázat kódjele: DECFA-2018-MKV 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, 

továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

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

továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján - az NFA foglalkoztatási alaprész 2018. évi 

decentralizált megyei keretéből - a Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)   

pályázatot hirdet  

a mikro- és kisvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. 

 

A munkaerő-piaci program alapján - kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a 

továbbiakban: NFA) - 80 millió Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen 

keretösszegből várhatóan 35-40 új munkahely létesíthető, továbbá a már meglévő munkahelyek 

megőrzése is segíthető azáltal, hogy a pályázónak a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új 

létszámra együttvéve kell legalább két évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalnia. A munkaerő-

piaci program alapján csak induló beruházás támogatható. 

1. A pályázat célja:  

A mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióik 

megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek létrehozását 

eredményező beruházásoknak a támogatása. A vállalkozások számára támogatás biztosítása az 

álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a kedvezményezett járásokban, településeken kiemelt 

összegű kiegészítő támogatással.   

2. A támogatás jogcíme:  

A munkahelyteremtő támogatás a hatályos jogi szabályozás alapján (ld. 2.1. és 2.2. bekezdés) 

regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként 

nyújtható, és a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. A 

pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy mely támogatási jogcím alapján 

kívánja benyújtani a pályázatot. 
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Támogatási kategória  Támogatható tevékenység  Támogatás jogcíme 
  

Regionális beruházási 
támogatás  

Új eszközök, gépek 
beszerzése, immateriális 
javak költségei, továbbá 
ingatlan vásárlása

1
 

Rendelet 18. § (1) bekezdése, 
valamint a 18/A. §-a alapján a 
mikro- és kisvállalkozások 
növekedési és foglalkoztatás-
bővítési lehetőségeinek 
megteremtése  

Csekély összegű támogatás  Új eszközök, gépek 
beszerzése, immateriális 
javak költségei, továbbá 
ingatlan vásárlása

2
 

Rendelet 27. § (3) bekezdése 
alapján a mikro- és 
kisvállalkozások növekedési 
és foglalkoztatás-bővítési 
lehetőségeinek megteremtése  

 

2.1. Regionális beruházási támogatás  

A Rendelet 18. § (1) bekezdése, valamint a 18/A. § alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó 

munkahelyteremtő támogatás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

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

rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. melléklete szerinti „Regionális támogatás” támogatási kategóriának
3
 

felel meg.  

 
2.2. Csekély összegű (de minimis) támogatás  

A Rendelet 27. § (3) bekezdése szerint a munkahelyteremtés támogatása az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 

1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: De minimis rendelet) 3. cikke szerinti csekély 

összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható.  

Amennyiben a pályázó az uniós állami támogatási szabályok értelmében vállalkozásnak minősül, és a 

támogatást gazdasági jellegű tevékenységéhez kívánja felhasználni, jelen pályázati kiírás alapján 

nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a De minimis 

rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a De minimis rendelet, valamint az Átr. 

szabályozza.  

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint 

az azt megelőző két pénzügyi év során a De minimis rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az 

adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a    

100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a De minimis rendelet 3. cikk (8) és (9) 

bekezdését.  

A pályázónak a De minimis rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott 

feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére és a vele egy és 

                                                      
1
Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül a vállalkozás mérlegébe, vagyis a vállalkozás 

használatában még nem állt.  
2
 Ingatlan esetében olyan ingatlan vásárlása fogadható el, amely újonnan kerül a vállalkozás mérlegébe, vagyis a vállalkozás 

használatában még nem állt.  
3
 A támogatás nyújtásának szabályait az általános csoportmentességi rendelet határozza meg.   
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ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások 

támogatástartalmáról. 

3. A pályázók köre:  

A munkaerőpiaci programban kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) területén székhellyel, valamint Tolna megyében, telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro- 

és kisvállalkozások
4
 vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint: 

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok,            

 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 

szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, 

 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók. 

 

4. A pályázaton történő részvétel kizárásának esetei  

Nem vehet részt a pályázaton 3. pontban nevesített szervezet vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban 

együtt: pályázó), aki  

a) a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,  

b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból 

adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,  

c) 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,  

d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt 

beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,  

e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő 

támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,  

f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti megyei 

kormányhivatal illetékességi területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71-76. §-a 

szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen 

eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni  

g) a Rendelet 27. § p) pontja szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,  

h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,  

i) a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 

amennyiben  

i. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,  

ii. vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,  

j) szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,  

k) a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és 

az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

                                                      
4 A mikro- és kisvállalkozások fogalmának meghatározása a pályázati útmutató I/22. pontjában található. 
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helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 

meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,  

l) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében 

foglaltak szerinti köztartozással rendelkezik, valamint akinek – figyelemmel az Áht. 50.§ (5) bekezdésére 

– önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása van,  

m) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételeknek, vagyis  

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,  

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt 

közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és  

- nem minősül átlátható szervezetnek,  

- nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló 

törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,  

n) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási 

eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az 

ügyészség kezdeményezte,  

o) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a 

Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, 

illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,  

p) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül 

átlátható szervezetnek,  

q) esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 6. §-ában foglalt kizáró okok egyike.  

 

4.1 Regionális beruházási támogatás esetében a 4. pontban foglaltakon túl nem vehet részt a 

pályázaton az a pályázó,  

a) akinek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) 

szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz 

nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott 

termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,  

b) aki acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, 

szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi 

úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához 

vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását 

szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,  

c) aki szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a Szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14. cikk 

(10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,  
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d) aki által a tervezett beruházás elszámolható költsége nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg,  

e) aki – a pályázatot benyújtó beruházó, vagy a pályázatot benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba 

tartozó beruházó – a pályázat benyújtását megelőző két évben a pályázat által érintett tevékenységgel 

azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: 

EGT) területén, vagy a pályázat benyújtásakor – bármelyikük – tervezi, hogy a pályázat benyújtásától a 

beruházás befejezéséig, valamint hogy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a pályázattal 

érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén. 

 

4.2 Csekély összegű támogatás esetében a 4. pontban foglaltakon túl nem vehet részt a 

pályázaton az a pályázó,  

a) aki a támogatást teherszállító járművek megvásárlására tervezi felhasználni, és közúti kereskedelmi 

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozásnak minősül,  

b) akinél a csekély összegű támogatási jogcímen benyújtott pályázat támogatástartalma – a folyó 

pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – meghaladta a 200 000 eurónak, a 

közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget,  

c) aki az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) felsorolt mezőgazdasági 

termékek elsődleges termelésével foglalkozik,  

d) aki a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai közé tartozik,  

e) aki a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végez 

a következő esetekben:  

- amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy 

mennyisége alapján kerül rögzítésre,  

- amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,  

f) aki a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 

támogatására, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és 

működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal 

közvetlenül kapcsolatos támogatásokra pályázik,  

g) aki az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatást igényelne.  

 
5. A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások 

 

A munkaerő-piaci program keretében csak olyan induló beruházással lehet részt venni, amely 

esetében a vállalkozás a tervezett beruházást Tolna megye területén valósítja meg: 

 a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,  

 beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni 

vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel
5
  

 a beruházást legkésőbb 2018. december 15. napjáig befejezi és a támogatás kifizetésére 

vonatkozó elszámolását, legkésőbb 2018. december 20. napjáig benyújtja,  

                                                      
5
 Ingatlanvásárlás esetén ez úgy érvényesül, hogy azt az adásvételt követően a pályázónak be kell jegyeztetnie telephelyként vagy 

székhelyként.   
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 a beruházásban érintett telephelyen legalább 1 fő, maximum 5 fő teljes munkaidőben 

foglalkoztatott álláskereső számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak 

a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg), 

 üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás 

megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,  

 meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia 

korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,   

 a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak 

megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - 

folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. Ez a követelmény - amennyiben ezen 

időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza 

a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök cseréjét. A korszerűtlenné vált 

tárgyi eszközök cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök 

cseréjére támogatásban nem részesülhet. 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, 

 a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a 

fejlesztéssel érintett telephelyen,  

 a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a pályázat benyújtását követően 

a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés megtörtént, 

legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától
6
, 

 regionális beruházási támogatás esetében a beruházásban érintett telephelyén a pályázat 

benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, 

a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos 

statisztikai állományi létszámára vonatkozóan
7
, és a létszámbővítés eredményeként felvett 

többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási 

kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva),  

 csekély összegű (de minimis) támogatás esetében a beruházásban érintett telephelyén a 

pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban 

meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan
8
, és a létszámbővítés eredményeként 

felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási 

kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva),  

 Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi 

munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén 

vagy a beruházással érintett telephelyén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását 

                                                      
6
 A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint a kedvezményezett a munkavállalókat a beruházás befejezésétől számított 90 napon 

belül munkaviszony keretében alkalmazza. E rendelet azonban nem tiltja, hogy a beruházás befejezését megelőzően felvételre 
kerüljön az alkalmazni kívánt munkavállaló. Amennyiben a vállalkozás a teljes vállalt létszámot feltölti azelőtt, mielőtt még a 
hatósági szerződést aláírta volna, a teljes létszámfeltöltés a pályázat benyújtását követően valósulhat meg, de a hatósági 
szerződés aláírásának napja lehet a foglalkoztatási kötelezettség legkorábbi kezdő dátuma. 
7
 Amennyiben a vállalkozásnál a pályázat benyújtása előtti működési idő 12 hónapnál rövidebb, a működési idő alatt eltelt 

hónapokból kiszámolt átlaglétszámot, időarányos éves átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.  
8
 Amennyiben a vállalkozásnál a pályázat benyújtása előtti működési idő 12 hónapnál rövidebb, a működési idő alatt eltelt 

hónapokból kiszámolt átlaglétszámot, időarányos éves átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.  
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megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő 

éves létszámnak tekinteni,   

 a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 

projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.  

 regionális beruházási támogatás esetében a támogatást igénylőnek legalább a projekt 

elszámolható összköltségének 30%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, míg csekély 

összegű (de minimis) támogatás esetében a támogatást igénylőnek legalább a projekt 

elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 

 a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább 3 

évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra 

- megfelelő biztosítékot ajánl fel. 

 maximum 6 millió forint támogatás igényelés esetén nem köteles biztosítékot nyújtani az 

a pályázó, aki rendelkezik legalább két teljes, lezárt üzleti évvel, folyamatosan működött és 

az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. (A 

biztosítéknyújtási kötelezettség vonatkozó részletes szabályozást az Útmutató 16. pontja és a 2. 

sz. melléklet tartalmazza).  Az igényelt támogatáshoz a biztosítékot a pályázónak legkésőbb a 

hatósági szerződés megkötéséig rendelkezni kell, a pályázatban erről nyilatkozni szükséges 

/lásd: Nyilatkozatok 29. pont/), amely lehet az odaítélt támogatás összegének  

 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia alapján kiállított 

kötelezvény, vagy 

 150 %-át kitevő permentes (lásd még: az Útmutató 2. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra 

vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló 

ingatlan, 

 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, 

 a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak 

esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást, 

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

kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti (erről lásd: Útmutató, 28. 

pont), 

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

aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket. 
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Az induló beruházás
9
 olyan tárgyi eszközök beszerzésére

10
 irányuló beruházás, mely: 

 új létesítmény felállítását, létrehozatalát, vagy 

 meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi. 

A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak. 

Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, a 

támogatás halmozódásának elkerülése érdekében ezen eszközök költségeit le kell vonni a létesítmény 

felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása 

esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani. 
 

A támogatás keretében az alábbi költségek számolhatók el: 

- a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök költsége,  

- ingatlanvásárlás költsége
11

. 

A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és 

középvállalkozásnak minősül. Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén, ha egy kisvállalkozást 

az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől 

független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.  

 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök költségei 

alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

a) a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-

a és 51. §-a szerinti költsége, 

b) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök vételára. 

 

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron
12

 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. 

A pályázat benyújtásakor a külföldi pénznemben meghatározott árajánlatok értékének átszámításánál a 

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

hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. 

A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható 

költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 

                                                      
9
 Induló beruházás fogalma: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, 

meglévő létesítmény bővítésével, egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő 
létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül 
kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – 
bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg. Mindezek alapján nem támogatható a már 
használatban lévő létesítmény használhatóságát, energiahatékonyságát növelő olyan beruházás, amely új munkahelyek 
teremtését nem szolgálja (pl. napkollektor, légkondicionáló felszerelése).   
10

 Közeli hozzátartozók (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, 

és nevelőszülő, valamint testvér) és kapcsolt vállalkozás közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható. 
11

 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. 
12

 A szokásos piaci ár és a kapcsolt vállalkozások definíciójára az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 28. pontja és 
174-183. § pontjaiban foglaltak az irányadóak. 
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kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv 

szerinti értékcsökkenés összegét. 

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő 

bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal 

meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is 

használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti 

értékét. 

 

6. A támogatás formája: vissza nem térítendő. 

 

7. A támogatás mértéke:  

Alaptámogatásként, a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain 

nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső személy után 2 millió Ft/új munkahely igényelhető. Az 

alaptámogatáson kívül, amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban, illetve 

kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 500 ezer Ft. 

A pályázó új munkahelyenként maximum 2,5 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet. 

Új munkahely célcsoportja az lehet, aki az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontja alapján álláskeresőnek 

minősül. 

Kedvezményezett járások és kedvezményezett települések:  

A kedvezményezett járások és kedvezményezett települések körét kormányrendeletek határozzák meg. 

E jogszabályok megnevezését a pályázati Útmutató I/18. pontja tartalmazza, mely településlisták a 

pályázati dokumentációban megtalálható. 

 

8. A támogatási intenzitás mértéke: 

- 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.  

9. A támogatás számításának alapja:  

A beruházás nettó (ÁFA nélküli) összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a 

beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból 

finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága. 

 

10. Pályázati dokumentáció: 

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, 

valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, 
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továbbá a pályázati útmutató és mellékletei együttesen tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a 

Tolna Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapjáról letölthető. 

  

11. A pályázat benyújtása: 

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat, a pályázat valamennyi oldalát aláírva) a kötelező 

mellékletekkel felszerelve, külön-külön, egy darab zárt küldeményben, a lapokat lefűzve, rendezett, 

áttekinthető formában, magyar nyelven, a pályázati útmutató formai követelményeinél megadott 

sorrendben, az útmutató mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati 

dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati 

útmutató mellékleteiben szereplő minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A 

pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus 

adathordozón  - word és excel formátum alkalmazásával - is be kell nyújtani. 

 

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 pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály szakügyintézői adnak 

információt (Gárgyánné Germán Jolán és Dömötör Csilla) a 06-74-505-680, 06-30-852-9736 

telefonszámon vagy személyesen (Szekszárd, Szent István tér 11-13. II. emelet 234. szoba). 

 

12. A beruházás megkezdése: 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

beruházást a pályázat benyújtását követően a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a 

támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a 

kormányhivatalhoz nem fordulhat. 

 

13. Pályázat befogadása: 

Az Ávr. 70. § (1) bekezdése értelmében a pályázat befogadásáról a támogató befogadó nyilatkozatot 

bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben – figyelemmel az Ávr. 70. § (2) bekezdésére –  

- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,  

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

és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási 

intenzitást, és  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
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 - a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.  

Figyelemmel az Ávr. 70. § (1) és (2) bekezdéseire, amennyiben a befogadó nyilatkozat rendelkezésre 

bocsátásának feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. 

 

14. Hiánypótlás: 

A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a kormányhivatal egy alkalommal szólítja 

fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon 

belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának 

üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya 

számít.  

A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való 

jogosultsági feltételeknek, valamint a határidőn túl érkező pályázatok esetében a kormányhivatal a 

pályázót írásban értesíti arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és ezzel 

egyidejűleg a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.  

15. Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés: 

A kormányhivatal a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatra vonatkozó támogatási javaslat 

elkészítése során alkalmazandó szempontjait, valamint a javaslat elkészítésének eljárási rendjét - az 

érintett térség foglalkoztatási helyzetére tekintettel - alakítja ki. 

A támogatásról szóló döntés előkészítésénél és a kormánymegbízotti döntésnél az alábbi főbb 

szempontok és prioritások érvényesülnek: 

 a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a kedvezményezett 

járásokban és kedvezményezett településeken létrejövő és működő vállalkozások segítése, 

 a járás, település foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói, 

 termelő tevékenység ellátása, 

 a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása. 

 

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok elbírálásáról, támogatásáról vagy a támogatási 

igény elutasításáról a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének szakmai 

javaslatára a Kormánymegbízott, a pályázat beérkezésének napjától számított, 30 napon belül, 

legfeljebb 2018. október 14. napjáig mérlegelési jogkörében dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye 

nincs, azonban (ha elutasításra a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a 

határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott 

szabályokat megsértette) a döntés ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.   

 

A támogatási döntésről annak meghozatalát követően a kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási vezetője az e határidőtől számított 8 napon belül értesítő levélben tájékoztatja a pályázót.  

 

A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás 

összegét - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - a döntést követően a Tolna Megyei Kormányhivatal 

honlapján http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna közzé teszi. 

  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
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A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a kormányhivatal a pályázatban feltüntetett adatokat, 

információkat a pályázó központjában és telephelyein jogosult ellenőrizni.  
 

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

összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható. 
 

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, 

foglalkoztatási tervét a rendelkezésére álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg. 

 

16. A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása: 

A támogatás a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés megkötését követően – a 

támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével 

(jelzálogszerződés megkötését és a jelzálogjog bejegyzését követően) – kerülhet folyósítására. A 

pályázónak a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre a hatósági 

szerződés megkötésére. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon 

belül nem jön létre a szerződés, a támogatási döntés hatályát veszti. A szerződés megkötésének 

feltételeit, illetve a szerződés mintáját a pályázati útmutató melléklete tartalmazza. 

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló 

dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan, legfeljebb 2 részletben, a kormányhivatal utólag 

folyósítja. A pénzügyi lebonyolítás csak átutalással történhet. A benyújtott számla alapján a 

beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás 

folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig.  

A támogatás folyósításának további feltétele ingatlanfedezet esetén a jelzálogjog bejegyzéséről szóló 

földhivatali határozatnak, garancia fedezet esetén a garanciaszerződésnek a Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály részére történő benyújtása. 
 

17. A szerződésszegés jogkövetkezményei: 

Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a 

támogatást teljesítés-arányosan, vagy egészben a Flt. 21 §. (4) bekezdése alapján kell visszafizetni. A 

támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatala 

napjáig számított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett a 

visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem tesz eleget, 

e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében 

történő megkeresésének napjáig, számított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Az ügyleti kamat, 

valamint a késedelmi kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén 

fizetendő ügyleti kamatra és késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kötelezett az 

adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az 

adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot is 

köteles megfizetni. A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi pótlék. 

Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, 

illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható. 
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18. Ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A hatósági szerződés megkötése után a támogató, vagy a megbízásából eljáró szervezet a vállalt 

kötelezettségek teljesítésre vonatkozóan ellenőrzéseket végezhet, a támogatás jogszerűségére, a 

támogatott pályázatában tett nyilatkozatainak valóságtartalmára, a támogatás felhasználásának 

jogszerűségére. A támogatott az ellenőrzést tűrni, és az ellenőrzést végző szervvel együttműködni 

köteles. Ellenőrzésre a támogatás folyósításának kezdőnapjától a folyósítás befejezését követő 5 éven 

belül kerülhet sor. Az alapbizonylatokat a támogatás befejezését követően legalább 10 évig meg kell 

őrizni.  

19. A pályázat kidolgozása: 

A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot az útmutatóban és annak mellékleteiben, 

valamint a pályázati adatlapokon, nyilatkozatokban és dokumentumokban meghatározott részletes 

feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.  

 

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, valamint az adatlapok, a nyilatkozatok és 

dokumentumok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a 

pályázat benyújtásához, a pályázattal kapcsolatos szükséges összes feltételt, követelményt. 

 

Szekszárd, 2018. július 26. 

 

                                                                                Tolna Megyei Kormányhivatal  


