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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci 

Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. 

(VII. 16) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdésének a) pontja 

alapján 

nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő 

támogatás igénybevételére. 

A támogatás formája 

3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem 

térítendő és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő 

támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet 

az igényelt teljes támogatási összegnek. 

 

A támogatás célja 

Veszprém megyében legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, 

illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek 

vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói 

tevékenység beindítására való ösztönzése. 

 

A támogatás forrása 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Veszprém Megyei 

Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.  

A rendelkezésre álló megyei forrás összege: 60.000.000,-Ft. 

 

A támogatás igénybevételének feltételei 

A pályázaton részt vehet, aki 

- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának 

napját is – a járási hivatal foglalkoztatási osztálya (korábban: munkaügyi kirendeltség) 

által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve 

rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül,  

 

- önmaga foglalkoztatását kizárólag 
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a) egyéni vállalkozás keretében, vagy 

 

Egyéni vállalkozó (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánynyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezéséről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

(a továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pont): 

1. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni 

vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy, 

2. a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal 

rendelkező magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki 

tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység 

folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban 

együtt: egészségügyi vállalkozó), 

3. az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi 

jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd), 

4. az egyéni szabadalmi ügyvivő, 

5. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző, 

6. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó. 

 

b) egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság tagjaként (pl. Kft., Kkt., Bt.) jogszabály 

vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében 

személyes közreműködésre kötelezett. 

Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, 

valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő 

munkavégzés. Kizárólag egyszemélyes kft alapítása esetén a támogatás 

megállapítható abban az esetben is, ha az egyedüli tag által az ügyvezetői 

tevékenység ellátására munkaviszonyban vagy megbízási szerződéses 

jogviszonyban kerül sor. Amennyiben munkaviszony keretében látja el a feladatot, 

az alapító okiratba azt bele kell foglalni. 

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. 

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó 

támogatható, aki legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben 

nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – 

megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön 

törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált és 

meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság 

tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (tagsági jogviszony) 

csatlakozik. 

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában 

meghatározott mezőgazdasági őstermelőként végzi. Mezőgazdasági őstermelői 

tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az 

őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a 

pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői 

igazolvánnyal. 

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, és 

azt a támogatás visszafizetésének időtartamáig, de legalább három évig fenntartja; a 

pályázó ezen időszak alatt az 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) 58. § (5) 

bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,  
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- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó 

üzleti tervvel,  

- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át 

elérő - saját forrással. Az ÁFA levonási joggal rendelkezőknek a nettó beruházás 

mértékének 20%-án kívül az eszközbeszerzést terhelő ÁFA összegét is tartalmazó saját 

forrást kell igazolniuk. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán 

rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el. (Nem tekinthető saját forrásnak az 

államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, valamint a bankhitel.); 

- építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági 

engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének 

feltétele), 

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

engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig benyújtja,  

- rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, 

- vállalja, hogy biztosítékként legkésőbb az első elszámolásig valamennyi – jogszabály 

alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára a támogató javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot (inkasszó) 

nyújt be a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel 

együtt, 

- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a 

kormányhivatallal, 

- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására 

vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni 

vállalkozói igazolvány/igazolás egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséről, 

mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén 

társasági szerződés és a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, szakhatósági 

engedélyek stb.), 

- vállalja, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és 

adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tesz,  

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, 

a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi, 

- vállalja, hogy a kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz – az előírt 

kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. szándéknyilatkozatok, bérleti 

előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol. 

 

A kormányhivatal az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen 

esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatban nyilatkoznia kell arról, 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. Utóbbi esetben az önerő összege a pályázatban 

eredetileg vállalthoz képest csökkenthető, de aránya nem lehet kisebb a teljes beruházási 

költség 20 %-ánál.  
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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, aki olyan gazdasági társaságba 

kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, 

végelszámolási vagy egyéb  a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott  eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll. 

A vállalkozás megkezdésének minősül: 

Ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően, illetőleg a pályázat benyújtásának 

napján 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni 

vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette; 

b) új induló társas vállalkozás esetében, az erről szóló cégbírósági végzés szerint a 

társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat benyújtásának napján, illetve 

azt megelőzően; 

c) működő vállalkozáshoz történő csatlakozás esetén – a változásbejegyzésről szóló 

cégbírósági végzés szerint a társaságnak személyesen közreműködő tagja a pályázat 

benyújtásának napján, illetve azt megelőzően; 

d) mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatása esetében a mezőgazdasági 

őstermelői igazolvány kiállításának napja a pályázat benyújtásának napján került 

kiállításra, illetve azt megelőzi. 

 akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,  

 aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban: Munkaerőpiaci Alapból) kapott 

támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan 

nem teljesíti,  

 aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás 

alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat 

is) lejárt esedékességű tartozása van,  

 aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, 

 amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,  

 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem 

minősül átlátható szervezetnek, 

 amely az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

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

szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, 

 amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. (A 

támogatást kizáró jogsértéseket a 6. sz. melléklet tartalmazza.);  

 aki ugyanannak a vállalkozásnak a tagja lesz, melynél az álláskeresővé válását, illetve 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási 

szervnél történő jelentkezését (327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16.§ (1)) megelőzően 

a pályázat benyújtása előtti 12 hónapon belül alkalmazásban állt, vagy annak a 

vállalkozásnak tagja volt,  

 aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységgel a 

pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozási tevékenységet folytatott,  

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

adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, a támogatói okirat kiadásának vagy a 
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támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi 

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

 aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény (továbbiakban: Közpénztv). szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet 

támogatásban,  

 akit a Közpénztv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a 

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

 aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez igényel támogatást, és a pályázat 

benyújtását megelőző 2 éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, 

illetve a tevékenységet a támogató döntést megelőzően kezdi meg.  

 

A támogatás mértéke 

A támogatás finanszírozása az NFA decentralizált foglalkoztatási alaprészből történik.  

A támogatás mértéke legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió 

forint vissza nem térítendő, 1 millió Ft visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatásként 

igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő rész minden esetben 

a teljes támogatási összeg legfeljebb 2/3 részéig terjedhet, a fennmaradó 1/3 rész 

visszatérítendő, kamatmentes tőkejuttatásként igényelhető.  

A támogatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, 

vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a 

támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga 

nincs. A kormányhivatal a megpályázottnál kisebb összegű támogatást is megítélhet. 

Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell. 

 

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető: 

- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, 

számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági gépjárművek, 

tenyészállatok stb.) 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 vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. 

műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, 

valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.  

- Kizárólag a vállalkozás profiljához illeszkedő és indokolt építési, bővítési, felújítási, 

korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz,  

- A megvásárolt eszköz szállítási díja, amennyiben az a „Beruházások, tárgyi eszközök 

egyedi nyilvántartó lapján” az eszköz bekerülési értékébe beszámításra kerül,  

- A teljes beruházási költség legfeljebb 25%-a forgóeszközök, indulókészlet vásárlására 

fordítható. 

 

Nem támogatott költségek, tételek: 

 Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, bérleti díjak, továbbá 

hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, (kivéve az alapító 
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tőke összege), törzstőke emelése, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja 

pl. gépjárművezetői oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése. 

 A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek 

minősül a beruházás, ha az adásvételi szerződés keltének napja, az eladó által kiállított 

számla teljesítési dátuma és építési beruházási esetén az építési naplóba történt első 

bejegyzésének napja korábbi, mint a pályázat benyújtásának és a vállalkozói 

tevékenység megkezdésének napja.) 

 Bérlemény felújításának költségei.  

 Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha-, és 

nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti 

ingatlan és eszközvásárlás.  

 Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége a teljes fejlesztési költség 25%-át 

meghaladja. 

 

Nem támogatott vállalkozások: 

 Piaci és mozgó árusítás, 

 Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem, 

 Ún. egyszámlás vállalkozások (pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási 

tanácsadó, befektetési tanácsadás) 

 Személygépkocsival történő személyszállítás, 

 Ingatlanközvetítés, 

 Munkaerő-kölcsönzés, közvetítés, 

 Webáruház működtetése (kivéve, ha a pályázó a saját maga által előállított termékeket 

értékesíti), 

 Gépkölcsönzés, 

 Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (állapotfelmérés, masszázs, életmód tanácsadás) 

kivéve, ha a pályázó egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. 

 

 A támogatás folyósítása  

A támogatás a kormányhivatallal kötött hatósági szerződés aláírása után az alábbiak szerint 

kerül folyósításra:  

 A támogatás összege a kormányhivatallal kötött hatósági szerződés aláírása után - a 

bemutatott eredeti bizonylatok, valamint a saját forrás és az ÁFA teljesítését igazoló 

bizonylatok alapján, a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott által 

megjelölt vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára. (A szerződéskötést 

követően kialakuló köztartozás esetén a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a 

köztartozás összege a Kincstár által visszatartásra és az állami adóhatóság megfelelő 

bevételi számláján jóváírásra kerül.) 

 

A támogatás utalása az alábbi dokumentumok benyújtása után lehetséges: 

 Kedvezményezett nevére és címére szóló és a pályázat benyújtását követően 

vállalkozóként teljesített kifizetést igazoló költségszámlák, kifizetést igazoló 

dokumentumok (készpénzfizetési számla és kiadási pénztárbizonylat, átutalás esetén 

pedig az átutalási összeget könyvelt összegként szerepeltető banki bizonylat).  
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 Százezer forintot meghaladó értékű áru beszerzésére irányuló vásárlás esetén írásban 

elküldött és visszaigazolt megrendelők.  

 Ingatlan, földterület vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés, 

tulajdoni lap másolata. 

 Tenyészállat vásárlása esetén a tulajdonjogot igazoló okirat. 

 Haszongépjármű vásárlása esetén a kedvezményezett nevére szóló forgalmi 

engedély. 

 Társaság esetén törzstőke/vagyoni betét befizetés banki igazolásának eredeti 

példánya. 

 

A benyújtott számlák kizárólag a hatósági szerződés 1. sz. mellékletében foglalt tételeket 

tartalmazhatják.  

A támogatás több, de legfeljebb három részletben folyósítható.  

A hatósági szerződés módosítását – a szerződéskötést követően váratlanul felmerült 

körülményekre való hivatkozással – a támogatott egy alkalommal kezdeményezheti. 

Az ÁFA levonási joggal rendelkezők a 20%-os saját forráson kívül az eszközbeszerzést 

terhelő ÁFA összegének megfelelő mértékű előleg megfizetését igazoló bizonylatot kötelesek 

bemutatni.  

- Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések – ingatlanvásárlás kivételével – nem 

haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át. 

- A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági 

szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók 

el. 

- 100.000,-Ft-ot meghaladó értékű használt tárgyi eszköz vásárlása esetén 

szakkereskedői értékbecslés az alábbi esetekben szükséges: magánszemélytől történő 

vásárlás, olyan vállalkozástól történő vásárlás, melynek tevékenységi körében nem 

szerepel az adott típusú tárgyi eszköz értékesítése. 

 

A megítélt támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. október 31. 

Az elszámolás végső határideje: 2017. november 30. Amennyiben a beruházás a hatósági 

szerződés megkötéséig megvalósul, az elszámolás határideje a szerződéskötést követő 30. 

nap. 

 

A pályázat kötelező részei: 

- pályázati adatlap 

- üzleti terv és mellékletei,  

- saját forrás meglétének igazolása, 

- köztartozás-mentesség igazolása 30 napnál nem régebbi általános adóigazolással (A 

foglalkoztatáspolitikai juttatások igényléséhez szükséges eljárások tárgyi 

illetékmentességet élveznek.), 

- az Áht. és Közpénztv. szerint előírt nyilatkozat (2. és érintettség esetén 4. számú 

melléklet), 

- nyilatkozat arról, hogy esetleges korábbi vállalkozásából eredő fizetési kötelezettsége, 

köztartozása nincs, vagy azok rendezésére a hitelezővel megállapodást kötött (ebben az 

esetben a megállapodás eredeti példánya csatolandó, amit másolás után visszakap a 

pályázó), 
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- a már legalább egy éve működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén az 5., 6., 7., 

8. és 9. számú melléklet. 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása 

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített 

pályázatokat kizárólag 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, (valamennyi oldalt 

aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, folyamatosan, de legkésőbb 2017. 

május 31-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához (8200 

Veszprém, Megyeház tér 3.).  

Az elbírálás határideje a benyújtást követő 2 hónap. A döntés meghozatalára kizárólag a 

kormánymegbízott jogosult. A döntésről - ezt követően - a kormányhivatal 15 napon belül 

írásban értesíti a pályázót. 

A döntés közlését követő 30 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal a nyertes 

pályázókkal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek.  

 

A kormányhivatal vezetőjének első fokon hozott döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Amennyiben a pályázó a döntéssel nem ért egyet, úgy a kézbesítéstől számított 30 napon 

belül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: VEMKH) Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztályánál (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) benyújtott keresettel élhet, 

és jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a döntés felülvizsgálatát. 

A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást 

nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés 

meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a 

költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 

jogszabálysértő.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására, 

visszavonására. Amennyiben az önfoglalkoztatás támogatására fordítható pénzügyi keret 

időközben kimerül, arról a kormányhivatal közleményt tesz közzé. 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati 

egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl érkezik be, a pályázat elutasításra kerül. 

Hiánypótlást kizárólag a kormányhivatal kezdeményezhet. A pályázat kijavítására egy 

alkalommal van lehetőség. A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére 

indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása 

megakadályozta a tényállás tisztázását.  

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, 

amely térítésmentesen vehető át a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán, illetve letölthető a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal honlapjáról: www.kormanyhivatal.hu Veszprém Megyei 

Kormányhivatal/Hirdetmények. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán (88/550-761).  
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A szerződésszegés jogkövetkezményei 

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

teljesíti, 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. §-a szerint kiszámított 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.  

Szerződésszegésnek minősül különösen, ha a támogatott 

- a vállalkozói tevékenység megvalósítását, illetve a kapott támogatás felhasználását a 

pályázatban vagy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig nem kezdi meg, 

illetve az meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban vagy a hatósági 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

- a támogatás folyósításának ideje alatt foglalkoztatását nem kizárólag vállalkozói 

tevékenységgel (egyéni vállalkozóként, őstermelőként, gazdasági társaság tagjaként tagi 

jogviszonyban) biztosítja, 

- a támogatással létrehozott kapacitásokat nem működteti, 

- a vállalkozását megszünteti, vagy szünetelteti, 

- neki felróható okból megszegi vagy késedelmesen teljesíti a pályázatban vagy a 

hatósági szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen 

nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott 

tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, 

- ha valamely támogatás nyújtását kizáró körülmény a támogatási döntés meghozatalát 

követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

- az előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 

- a megállapított pótlólagos határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a 

részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét, 

- által nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően 

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

csökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 

ésszerű határidőn belül nem intézkedik, 

- a hatósági szerződésben megállapított összeg nem a pályázatban megjelölt célra kerül 

felhasználásra, 

- a kormányhivatalt a hatósági szerződést érdemben befolyásoló valótlan tények 

közlésével, lényeges adatok elhallgatásával, a valóságnak nem megfelelő adatok 

szolgáltatásával szándékosan megtévesztette, vagy tévedésben tartotta. 

 

A támogatás visszafizetése 

A támogatás visszatérítendő összegét legfeljebb egy év türelmi időt követően, (a folyósítás 

befejezését követő 13. hónap kezdetétől) legfeljebb 60 hónap alatt, a hatósági szerződésben 

meghatározott ütemezésben, negyedévente egyenlő részletekben kell visszafizetni. (Az egy év 

türelmi időt nem kötelező igénybe venni, a folyósítás befejezését követő 1-13. hónap 

bármelyikében megkezdhető a törlesztés.) 

 

A támogatás visszafizetésének biztosítéka 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a kedvezményezett legkésőbb az első elszámolásig 

valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
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nyilatkozatot (inkasszó) nyújtson be a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt. 

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás egyéb formái: 

A 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja alapján legfeljebb hat hónap 

időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő 

támogatás is nyújtható. A kérelmet az álláskeresőt nyilvántartó járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán lehet benyújtani, ahol a támogatással kapcsolatban részletes tájékoztatás kérhető.  

A hat hónapra nyújtható, legkisebb munkabér összegével megegyező, illetve a jelen pályázati 

felhívásban közzétett tőkejuttatási támogatás együttesen és külön-külön is nyújtható.  

 

 

Veszprém, 2017. március 

                 Veszprém Megyei Kormányhivatal 

      

 


