
2. sz. melléklet 

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok        

I. Általános rendelkezések 

1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása az állami foglalkoztatási szerv-

ként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban támogató) hatáskörébe tartozik. 

2. A biztosíték nyilvántartása és kezelése a támogató feladata. Ha a biztosítékra vonatkozó doku-

mentumokból egy eredeti példány készül, azt a támogató őrzi.  

3. A biztosíték jogosultjaként minden esetben a támogatót kell megjelölni. 

4. A biztosítékkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a pályázó viseli. 

5. A pályázati felhívásnak és útmutatónak megfelelően a támogatási összeg és annak járulékai ere-

jéig szólóan a következő biztosítékok fogadhatók el: 

- bankgarancia, 

- ingatlan jelzálogjog. 

Amennyiben a vállalkozás 2015. január 1-je előtt legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyama-

tosan működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén 

évi jövedelme) pozitív volt1 nem köteles fedezetet felajánlani. A kedvezményezett ez esetben kö-

teles valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatat-

lan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, 

pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a 

pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább har-

mincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkö-

tését megelőzően a támogatóhoz kell benyújtani.  

6. A választott biztosítékra vonatkozó megállapodás (szerződés) a hatósági szerződés elválasztha-

tatlan mellékletét képezi. A biztosítéknak a hatósági szerz ődés aláírásakor, illetve hatályba-

lépésekor rendelkezésre kell állnia, amely feltétel e a támogatás folyósításnak.  

7. A biztosíték rendelkezésre állásának végs ő ideje: a hatósági szerz ődésben foglalt záró be-

számoló támogató által történ ő jóváhagyásának a napja, a kötelezettségek maradékt alan 

teljesítésének ellen őrzésével.  A záróbeszámoló beküldésének ideje: a hatósági szerződésben 

meghatározott időpont. 

8. A hatósági szerződésben szereplő záróbeszámoló elkészítését és támogató általi jóváhagyását 

követően - amennyiben a Kedvezményezett igazolja, hogy a jelzálogjog törlésének illetékét a terü-

letileg illetékes ingatlanügyi hatóságként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban földhivatal) részé-

re megfizette - a támogató nyilatkozatával hozzájárul a jelzálogjog nyilvántartásból való törlésé-

hez. 

9. A jogszabály alapján választásra jogosult pályázó a pályázati eljárás bármely szakaszában, illetve 

a hatósági szerződés aláírását követően is választhat az eredetileg felajánlott biztosíték helyett 

másik biztosítékot.  

 

 
 

                                                 
1 Erről a vállalkozás adózás előtti eredmény igazolása - eredménykimutatás - szükséges. 
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II. A bankgaranciára vonatkozó egyéb rendelkezések 

 
A pályázó által megküldött bankgarancia megállapodást vagy nyilatkozatot, adott esetben a bankga-

rancia szerződésről szóló igazolás eredeti példányát a támogató abban az esetben fogadhatja el biz-

tosítékként, ha a következők szerepelnek a dokumentumon. 

A garancia jogosultjának adatai: 

- név, 

- cím 

a) A garanciát vállaló pénzintézet adatai: 

- név, 

- cím, 

- adószám 

b) A megbízó (pályázó) adatai: 

- név, 

- cím, 

- adószám, a hatósági szerződés száma 

c) A bankgarancia az odaítélt támogatási összeg 120 %-ának megfelel. 

d) A bankgarancia „feltétel nélküli és visszavonhatatlan” 

e) A bankgarancia futamideje (az értelmező rendelkezésekben foglaltak az irányadóak) 

f) A garanciát vállaló bank cégszerű aláírása, azaz a cégnyilvántartásban szereplő, aláírásra jogo-

sultak aláírása. 

 
III. Jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések 

 
1. A zálogtárgyak köre 

a/ A jelzálogjog tárgya a Magyarország területén fekvő forgalomképes ingatlan lehet, amely az ingat-

lan-nyilvántartásban önálló ingatlanként került bejegyzésre, helyrajzi számmal rendelkezik, értékkel bír 

(nettó forgalmi érték), és a törvényben előírt adatait az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza. 

A biztosítékként felajánlott ingatlan nem fogadható el, ha az ingatlanon az alábbi, az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezhető jogok vagy feljegyezhető tények szerepelnek: 

- visszavásárlási és vételi jog, kivéve, ha e jogok jogosultja a jelzálog bejegyzéséhez jogosultságá-

nak érvényesítése esetére hozzájárul, 

- végrehajtási jog, 

- a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezeti károsodás ténye, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom, ha az a biztosítékként 

felajánlott ingatlanra vonatkozik, 

- elidegenítési és terhelési tilalom, 

- árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, 

- tulajdonjog fenntartással történt eladás, kivéve, ha az eladó a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájá-

rul, 

- perfeljegyzés. 
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Amennyiben az adott ingatlan tulajdoni lapján el nem bírált bejegyzési kérelem szerepel széljegyként, 

a pályázót fel kell hívni arra, hogy a bejegyzés alapjául szolgáló, a földhivatal érkeztető pecsétjével 

ellátott okiratokat a szerződéskötéshez csatolja. A támogató a bejegyzési kérelmek tartalma alapján 

egyedileg mérlegelheti, hogy az elintézetlen bejegyzési kérelem akadályát képezi-e az ingatlan bizto-

sítékként történő elfogadásának. 

Amennyiben a felajánlott ingatlan már jelzálogjoggal terhelt , de a jelen támogatással kapcsolatban 

a 150 %-os mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan piaci érté-

kének  75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként, leg feljebb a 3. ranghelyig . 

 

2. Az ingatlanfedezet ellenőrzése 

A támogató megvizsgálja a pályázó által felajánlott ingatlan 3 munkanapnál nem régebbi  elektro-

nikus tulajdoni lapját , valamint az értékbecslés t. 

A támogató fenntartja a jogot az ingatlan értékbecslésének felülvizsgálatára, ebben az esetben a tá-

mogató által megbízott szakértő véleményét kell figyelembe venni. 

A hivatalos értékbecsléssel (szakvéleménnyel) kapcsolatos főbb tartalmi és formai követelmények: 

A szakvéleményen a készült dokumentációk összes számát és az adott példány sorszámát fel kell 

tüntetni. A dokumentációt folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az oldalakat szétválaszthatatla-

nul, a szakvélemény minden lapját szalaggal, vagy zsinórral összefűzve, és az összefűzés helyén a 

szakvéleményt kiállító személy bélyegzőjének lenyomatával ellátva szükséges benyújtani (melynek 

hiánya esetén a szakvélemény nem kerül elfogadásra). 

Az értékelési szakvéleménynek feltétlenül tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 - az ingatlan azonosítását; 

  - a meghatározott piaci értékek alapján a biztosítéki értékre vonatkozó javaslatot; 

  - az értékelés készítésének időpontját; 

  - az értékelés készítőjének és az anyag összeállításában részt vevők megnevezését,  

    szakmai megfelelésük igazolását; 

 - az értékelő hiteles vagy elektronikus aláírását a megállapított érték igazolására; 

  - az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti és természetbeni leírását, az építésügyi  

    hatósági előírások bemutatását, az építési szabályokat és várható változásukat,       

  - az ingatlan (elektronikus) tulajdoni lapjának másolatát 

  - az ingatlant bemutató külső és belső fotókat. 

 

3./ A tulajdoni lap ellenőrzése 

Minden esetben vizsgálni kell, hogy az ingatlan alkalmas-e jelzálogjog bejegyzésére, különös figye-

lemmel arra, hogy a felajánlott ingatlan a tulajdoni lap szerint a kedvezményezett tulajdonában áll-e. 

Abban az esetben, ha az ingatlanon más vagy több személy tulajdonjoga, illetve haszonélvezeti joga 

áll fenn, olyan jelzálogszerződést kell kötni, amelyet valamennyi tulajdonostárs, illetve haszonélvező 

zálogkötelezettként aláír.  
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Alaposan vizsgálni kell a következőket: 

a) A tulajdoni lap kiállításának dátumát, 

b) Az adott ingatlanon olyan bejegyzés(ek) szerepel(nek)-e, amely(ek) miatt az ingatlan biztosíték-

ként nem fogadható el (lásd 1. pont). 

c) Abban az esetben, ha a pályázó olyan ingatlant ajánl fel, amely nem képezi kizárólagos tulajdo-

nát, olyan jelzálogszerződés kerül megkötésre, amelyben zálogkötelezettként a tulajdonosokat, a 

pályázót pedig kedvezményezetti minőségében is fel kell tüntetni. 

d) Abban az esetben, ha a pályázó olyan ingatlant ajánl fel, amely egyáltalán nem képezi tulajdonát, 

olyan jelzálogszerződés kerül megkötésre és a pályázó részére kiküldésre, amelyben zálogköte-

lezettként a tulajdonos(oka)t kell feltüntetni. 

 

4. A fedezet átváltása 

A felajánlott ingatlan helyett kizárólag a pályázati felhívás jelzálogjogra vonatkozó feltételei szerint van 

lehetőség ingatlanok cseréjére. Az újonnan felajánlott ingatlan elfogadására a támogató beleegyezé-

sére van szükség. 

 

5. Földhivatali bejegyzés 

A bejegyzés iránti kérelmet a jelzálogszerződés megkötését követően a támogató benyújtja az illeté-

kes földhivatalhoz. A támogatás folyósításának feltétele a jelzálogjog bejegyzéséről szóló határozat 

csatolása.  

A díj Kedvezményezett általi megfizetésének igazolását követően a támogató a földhivatalnak bejegy-

zésre továbbítja a zálogszerződést. 

 

 

 

 


