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1. Az útmutató célja 
 
 

Az Általános Útmutató az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére c. 

pályázati felhíváshoz (a továbbiakban: ÁÚF) célja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal által a 2018. 

évben meghirdetésre kerülő álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére c. 

pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) tekintetében tájékoztatást nyújtson a támogatást 

igénylőkre vonatkozó általános feltételekről. 

 

Az ÁÚF jelen verziója a Felhívás elválaszthatatlan része. 

A Felhívás keretében benyújtandó pályázati dokumentáció (adatlapok, nyilatkozatok, egyéb 

dokumentumok), amelyek a benyújtandó pályázat elválaszthatatlan részét képezik, a Felhívás külön 

mellékleteiként kerülnek meghatározásra.  

 

Amennyiben a Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF, valamint a Felhívás és 

dokumentumaik esetén a Békés Megyei Kormányhivatal a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, 

hogy kövessék figyelemmel a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes honlapon megjelenő közleményeket! 

A pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a pályázatot a honlapon szereplő feltételeknek 

megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat 

elutasításra kerülhet. 

 
2. A Felhívásban szereplő fogalmak meghatározása 

 
 

Álláskereső  

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés d) pontja alapján álláskereső az a személy, aki 

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és 

2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és 

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, 

és 

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit 

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

A Felhívás keretében az a nyilvántartott álláskereső nyújthat be pályázatot, aki a Békés Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén, a pályázat benyújtásának időpontjában 

legalább egy hónapja álláskeresőként nyilván van tartva (MÜM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
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alapján), vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy (MÜM 

rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján). 

A Felhívás keretében nem nyújthat be pályázatot az a nyilvántartott álláskereső személy, aki az 

egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, függetlenül attól, hogy ezen időszak alatt (egyéni 

vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időszaka) az Flt. 58. § (5) bekezdése alapján nem minősül 

kereső tevékenységet folytató személynek. 

 

Rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül  

A rehabilitációs ellátásban részesülőkről, és a jogosultság feltételeiről a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 

törvény 2. §-a rendelkezik. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira 

jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a 

továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki 

a) a kérelem benyújtását megelőző 

aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át, 

ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 

ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át 

a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt; 

b) keresőtevékenységet nem végez és 

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

Kereső tevékenység 

Az Flt. 58. § (5) bekezdés e) pontja alapján kereső tevékenység – az 1–6. pontban foglaltak 

figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső 

tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni 

vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés 

vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető 

tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel 

van tüntetve. 

1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát 

meghaladja. 

 

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a 

jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. 



5 

 

3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül kereső 

tevékenységnek. 

4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő e törvény alkalmazása szempontjából 

nem tekinthető keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más 

keresőtevékenységet nem végez. 

5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor 

minősül keresőtevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel 

meghaladja havonta a minimálbér összegét. 

6. Nem kell kereső tevékenységet folytató személynek tekinteni a külön törvény szerint egyéni 

vállalkozónak minősülő személyt arra az időtartamra, amely alatt az egyéni vállalkozói tevékenységét 

szünetelteti, feltéve, hogy azt a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába – 

külön törvényben meghatározott módon – bejegyezte. 

 
Munkaviszony  

Az Flt. 58. §. (5) bekezdés a) pontja alapján a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, 

közszolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a 

közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az – 1994. június 1-jét megelőzően létesített 

– ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a 

szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az 

iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet 

öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját és a szociális szövetkezet 

tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati 

jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses 

állományú katonák szolgálati viszonya. 

Munkaviszonynak minősül az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés is. 
 
 
Önfoglalkoztatás  

Munkaviszonyon kívüli főfoglalkozású vállalkozói jogviszonyban (amely nem valósulhat meg 

munkaviszonyban illetve megbízási jogviszonyban) végzett kereső tevékenység. 

Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítás esetén az egyedüli tag által ellátandó 

ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító 

okiratban meghatározásra kerül (az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében sem lehetséges). 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy önfoglalkoztatását a megkötendő hatósági 

szerződés aláírásának napjától számított legalább 3 évig a támogatott vállalkozói jogviszony 
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keretében biztosítani fogja, amely nem valósulhat meg munkaviszonyban, illetve megbízási 

jogviszonyban történő munkavégzésben (önfoglalkoztatási kötelezettség). 

 
 
Saját forrás 

A pályázó által a beruházás finanszírozásához biztosított forrás. 

Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési 

támogatás. 

Saját forrásként kizárólag a pályázó tulajdonában álló lakossági bankszámlán rendelkezésre álló 

számlaegyenleg fogadható el (a pénzintézet által kiállított, a pályázó tulajdonában álló lakossági 

bankszámlára vonatkozó, a pályázó benyújtásának napjától számított 10 napnál nem régebbi igazolás 

alapján). 

A Felhívás alapján a pályázónak a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a pályázattal érintett 

beruházás bruttó összes költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással, amelybe az 

államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 

 

A pályázatban igényelt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a pályázó 

kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 a pályázatban tervezett beruházás megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét 

saját forrásból pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, 

vagy  

 a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével 

átdolgozza, és a pályázatban tervezett beruházást csökkentett formában valósítja meg. 

 
Egyéni vállalkozó 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint 

biztosított (a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó), a Tbj. 4. §. b) 

pontjában meghatározott személy. 

 
A Tbj. 4. § b) pontjának alkalmazásában egyéni vállalkozó: 

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 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. 
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 3. § 17. pontja 

alapján egyéni vállalkozó: 

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói 

nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) 

tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki 

aa) az ingatlan-bérbeadási, 

ab) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-

szolgáltatási 

tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a 

tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott 

rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében; 

b) a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, 

amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja); 

c) az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja); 

d) az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége tekintetében; 

e) az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében 

(kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); 

f) a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező 

magánszemély e tevékenysége tekintetében. 

 
Gazdasági társaság 

A Felhívás keretében gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Harmadik rész X. Cím XV. Fejezet 3:89.§ (1) bekezdése 

alapján betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, valamint közkereseti társaság formájában - a 

jogszabályban meghatározott részvénytársaság kivételével - jogszabály vagy társasági szerződésben 

foglaltak alapján a társaság tevékenységében személyesen közreműködőként (nem minősül 

személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, 

illetve megbízási szerződéses jogviszonyban történő munkavégzés) alapítható. 

 
Kizárólag egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítás esetén az egyedüli tag által ellátandó 

ügyvezetői tevékenység megbízási szerződéses jogviszonyban is ellátható, amennyiben az az alapító 

okiratban meghatározásra kerül. Az ügyvezetői tevékenység ellátása munkaviszony keretében 

egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében sem lehetséges. 

 
Mezőgazdasági őstermelő 

Az Szja. 3. § 18. pontja alapján az a 16. életévét betöltött, belföldön lévő saját gazdaságában a 6. 

számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet (a továbbiakban: 
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őstermelői tevékenység) folytató, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó 

magánszemély, aki ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra 

létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek 

a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre 

vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek 

bevétele (jövedelme) tekintetében. E rendelkezés alkalmazásában 

a) saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési 

jogosultságát kell érteni a termelési eszközei (ideértve a bérelt földterületet, eszközöket is), a 

termelés szervezése és – a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett 

állat tartása esetének kivételével – a termelés eredményének felhasználása felett; 

b) őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására 

alkalmas, hitelesített, kormányrendelet által előírt adattartalommal, az ott meghatározott 

eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány; 

c) vetőmag-bértermelés, bérnevelés, bérhizlalás, kihelyezett állattartás esetén őstermelői 

tevékenységből származó bevétel a termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára azzal, hogy a 

jövedelem megállapításakor a termék vagy állat kihelyezési értéke költségként érvényesíthető. 

 
Az Szja. 6. számú melléklete alapján őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban történő 

növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban 

előállított alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek 

jogszabályba nem ütköző gyűjtése, a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás és saját 

tulajdonú erdőterületen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti 

erdei haszonvétel keretében végzett tevékenység, mindezekre nézve akkor, ha az előállított termék 

vagy a tevékenység az e melléklet II. pontjában felsoroltak valamelyikébe beletartozik, ideértve a saját 

gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés keretében történő párlatkészítést is. 

 
a) A mezőgazdasági termékek gyűjtése esetén saját gazdaság alatt a terület felett 

rendelkezési jogot gyakorlónak legalább a szóbeli hozzájárulását és a gyűjtést folytató 

magánszemélynek a gyűjtés eredményének felhasználása feletti rendelkezési jogosultságát 

kell érteni. 

b) A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények – kivéve a 0602 40 vámtarifa 

számú, rózsa oltva is – értékesítéséből származó bevételt akkor lehet őstermelői bevételként 

figyelembe venni, ha az az évi 250 ezer forintot nem haladja meg. Ha meghaladja, akkor az 

egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének, azonban – ha a 

magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt 

kiváltotta – az ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre 

vonatkozó előírások. 

c) A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített 

szőlőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a 

magánszemély ezeket a termékeket az adott évben 0,5 litert elérő kiszerelésben (kifizetőnek, 
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és/vagy termelői borkimérésben végső fogyasztó részére) értékesíti, és az értékesítésükből 

származó bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot nem haladja meg. Ha a bevétel 

meghaladja a 7 millió forintot, vagy az értékesítés nem kizárólag az előzőek szerint történik, 

akkor az egész bevétel nem számít őstermelői tevékenység bevételének. Ha a magánszemély 

e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az őstermelői igazolványt kiváltotta, az 

ellenérték kifizetésére akkor is alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó 

előírások, ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja. Ha a magánszemély a saját termelői 

borkimérésében az előzőek mellett nem a saját őstermelői tevékenységében előállított 

bármely más terméket is értékesít és/vagy szolgáltatást is nyújt, akkor az őstermelői és más 

bevételeit, illetőleg azok megszerzése érdekében felmerült költségeit külön-külön kell 

nyilvántartania, azzal, hogy ha valamely költség többféle értékesítéssel is összefügg, akkor 

azt – ha e törvény másként nem rendelkezik – a bevételek arányában kell megosztania. 

 
Az Szja. 6. számú mellékletének II. pontja határozza meg a mezőgazdasági őstermelői termékeket és 

tevékenységeket. 

 

Az a nyilvántartott álláskereső személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában őstermelői 

igazolvánnyal rendelkezik (függetlenül attól, hogy az őstermelői tevékenységből származó éves 

árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §-ában meghatározott összeghatárt), vagy a pályázatának 

benyújtásának időpontját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, a Felhívás 

keretében őstermelői tevékenységre a MÜM rendelet 10. § (1a) bekezdése alapján nem pályázhat. 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. alapján nem lehet támogatási 

jogviszonyban kedvezményezett: 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett, 

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 

helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési 

ügynökség vezető tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy 

tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az 

olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve 

ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti 

személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 

tagja. 
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Rendezett munkaügyi kapcsolatok  

Ávr. 82. §-ában foglaltak irányadók. 

 

A beruházás megkezdésének időpontja 

A Felhívás keretében nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának napján, vagy azt 

megelőzően a pályázattal érintett vállalkozói jogviszonyt, valamint a pályázattal érintett beruházást 

megkezdte (megkezdett beruházás nem támogatható). 

A beruházás megkezdésének minősül: 

 építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén: 

o az építési munkálatok megkezdése, azaz az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja 

(építési naplóval igazolva), 

o olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a 

kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére 

vonatkozóan. 

 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 megrendelése, 

 egyéb tevékenységhez (pl. egyéb immateriális javak beszerzése) kapcsolódó projekt esetén a 

megrendelés időpontja, előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött első 

szerződés létrejöttének a napja, 

 amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre (építés, gép vagy egyéb 

beszerzés) kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek 

megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. 

 

A vállalkozói jogviszony megkezdésének minősül, ha a pályázó: 

 az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát az egyéni vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak bejelentette, vagy 

 induló gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti 

társaság) esetében az erről szóló cégbírósági végzés szerint a gazdasági társaság tevékenységében 

személyesen közreműködő tag, továbbá ha a társasági szerződés megköttetetik, vagy 

 működő gazdasági társasághoz (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti 

társaság) történő csatlakozás esetén a változásbejegyzésről szóló cégbírósági végzés szerint a 

társaságnak személyesen közreműködő tagja, továbbá ha a társasági szerződés módosítása 

megköttetett, vagy 

 mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatása esetén: 

o aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a 

pályázata benyújtásának napján rendelkezik őstermelői igazolvánnyal (függetlenül attól, hogy 

az őstermelői tevékenységből származó éves árbevétele nem haladja meg az Szja. 23. §.-ban 

meghatározott összeghatárt), 
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o aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatásra pályázik, és a 

pályázata benyújtásának napját megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői 

igazolvánnyal. 

 

A pályázónak továbbá vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházást legkésőbb a hatósági 

szerződés aláírását követő három hónapon belül megkezdi. 

 

A pályázattal érintett vállalkozói jogviszonyt, valamint a pályázattal érintett beruházást a pályázó a 

pályázat beadását követő naptól saját felelősségére létesíthet, továbbá megkezdheti, de a beruházási 

projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása 

során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységre pályázók esetében eltérő előírás, hogy az őstermelői 

tevékenységét csak és kizárólagosan a támogatásról szóló döntést követően kezdhetik meg. 

 

A pályázó támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési 

igénnyel a Békés Megyei Kormányhivatalhoz nem fordulhat. 

A beruházási projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló 

megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy 

előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a pályázat 

benyújtását követő napnál. 

 

A beruházás befejezésének időpontja 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházási projekt fizikai befejezésének 

határideje 2018. november 30. és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2018. 

december 5. napjáig benyújtja. 

 

A beruházás befejezésének minősül, ha a beruházási projekt fizikailag és pénzügyileg is a hatósági 

szerződésben foglaltaknak megfelelően befejezett. 

 

Az önfoglalkoztatási kötelezettség, valamint a támogatott tevékenységre vonatkozó 

kötelezettség lezárása 

Az önfoglalkoztatási kötelezettség, valamint a támogatott tevékenységre vonatkozó kötelezettség 

akkor tekinthető teljesítettnek, ha az előírt kötelezettségek a hatósági szerződésben meghatározottak 

szerint teljesültek, ha a hatósági szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a 

kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, a kedvezményezett a kötelezettségek 

megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, azt a Békés Megyei 

Kormányhivatal jóváhagyta, valamint az ellenőrzési záró jegyzőkönyv elkészült. 

 

 

 



12 

 

Új épület, épületrész építése 

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható 

költségek körébe építési engedély birtokában az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési 

költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő - 

jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamos-

fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) vehetők 

figyelembe. 

 

Építési, bővítési, felújítási, átalakítási beruházás csak és kizárólagosan a pályázó, illetve a pályázó, a 

Ptk. Nyolcadik könyvének első rész 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozójának (a 

házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) tulajdonában álló ingatlanon, illetve működő 

társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon 

hajtható végre. 

 

Új épület, épületrész építése a pályázat alapján támogatható. Építmény építése, létrehozása azonban 

nem (pl. fóliasátor, medence, kerítés, járda, út, parkoló, sportpálya). 

 
Az épület, építmény fogalma az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény szerint: 

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy 

egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy 

rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - 

rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - 

minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve 

azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető 

műszaki és technológiai berendezések is. 

 
Új gép, műszaki berendezés, felszerelés, gyártóeszköz  

A pályázat keretében kizárólag új, a támogatással érintett eszköz támogatott által történő aktiválása 

előtt még nem használt, sem a támogatott által, sem pedig más által korábban üzembe nem helyezett 

tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése (pl. 

gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök), amelyekkel 

nem folytattak üzemszerű gyártási tevékenységet függetlenül a gyártási évétől, továbbá amelyek a 

tervezett vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább a hatósági szerződést megkötését követő 3 

évig terjedő önfoglalkoztatási kötelezettség időtartamáig szolgálják. 
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Fedezet biztosítására vonatkozó egyéb szabályok  

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

mellékletei tartalmazzák. A fedezet biztosításával, bejegyeztetésével és a jelzálog törlésével 

kapcsolatos költségek a pályázót terhelik.  

 

A pályázónak a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától 

számított legalább 3 évig (önfoglalkoztatási kötelezettség), továbbá az azt követően benyújtandó záró 

beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra a kötelezettségszegés miatt 

történő visszafizetése esetére megfelelő biztosítékot kell felajánlania. 

A biztosítéknak legalább a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, 

továbbá az azt követően benyújtandó záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig 

rendelkezésre kell állnia. 

 

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, a pályázó 

nem köteles anyagi biztosítékot felajánlani. A Kedvezményezett azonban ez esetben is köteles 

valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan 

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 legfeljebb harmincöt napra 

való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően 

a Békés Megyei Kormányhivatalhoz benyújtani. 

 

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot, a pályázó 

köteles anyagi biztosítékot is felajánlani a teljes támogatási összegre vonatkozóan. 

 

Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot biztosítékként 

elfogadható: 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, vagy/és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék – amely biztosítja, 

hogy a támogató a támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető 

legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni. 

 

Amennyiben az igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot biztosítékként elfogadható: 
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 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia - amely biztosítja, hogy a támogató a 

támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül 

eredményesen tudja érvényesíteni. 

 

Amennyiben a biztosíték, amelyről a pályázó a pályázatában nyilatkozott, legkésőbb a hatósági 

szerződés megkötésekor nem kerül bemutatásra, a hatósági szerződés megkötésére nem kerülhet 

sor. 

A kikötött anyagi biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a támogatás első folyósítását megelőzően 

kell biztosítani. 

 

Köztartozás-mentesség 

A köztartozás-mentesség igazolására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, a pályázat 

benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolás szolgál. 

 

Árajánlatokra vonatkozó feltételek 

Tárgyi eszközök, műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések beszerzése 

esetén: a projekt keretén belül a pályázat benyújtásakor minden költségtétel alátámasztására 1 db 

érvényes, független árajánlatadó által, a pályázat benyújtásának időpontjához mérten 60 napnál nem 

régebben kiállított árajánlat csatolása szükséges (papír alapú, vagy elektronikus formában is 

megfelelő), amely tartalmazza: 

 az árajánlatadó megnevezését, aláírását (papír alapú árajánlat esetében), nyilatkozatát a 

kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan, 

 az árajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 60 napnál nem 

lehet régebbi, 

 az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat, 

 a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új, 

 az árajánlat tárgyának pontos megnevezését, típusát, 

 tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik, 

 amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítás, szállítás, üzembe helyezés költséget is, kérjük 

ezen költségeket külön feltüntetni, 

 az árajánlatadó honlapjának elérését. 

 

Amennyiben egy adott tárgyi eszközt, műszaki berendezést, gépet, egyéb berendezést, felszerelést a 

pályázó web shopon keresztül kíván megvásárolni, akkor árajánlatként elegendő az adott tétel 
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beszerzési árának alátámasztását szolgáló web shop honlapjának elérhetőségét megadni és 

becsatolni a pályázathoz. 

 

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanvásárlás esetén a támogatás gazdaságos felhasználása 

érdekében a valós piaci árat egy 1 évnél nem régebbi értékbecsléssel kell igazolni a pályázat során. 

 

3. A pályázat összeállításával kapcsolatos tudnivalók 
 

 

3.1 Formai követelmények 

 

A kötelezően kitöltendő adatlapok, nyilatkozatok, továbbá a Felhívás mellékletét képező elkészítendő 

dokumentumok formája, adattartalma nem változtatható meg.  

Amennyiben a pályázó nem az előírt dokumentum-mintákat használja, a pályázat formailag hiányossá 

válik. 

A pályázat eredeti példányát az előre megjelölt helyen a pályázó személynek kell aláírnia, ezen túl a 

pályázat mellékletét képező egyéb dokumentumok valamennyi oldalát, a lap alján a pályázónak le kell 

szignálnia.  

A pályázathoz a Felhívás mellékleteit képező valamennyi mellékleteket csatolni szükséges, 

kiegészítve a Felhívásban és az ÁÚF-ban meghatározott egyéb dokumentumokkal. 

Az összerakott, minden elemet tartalmazó eredeti példányról kell a pályázat másolati példányát 

elkészíteni. 

 

A magyar nyelven elkészített pályázatot nyomtatott formában, a következő kötelező sorrendben, 

rendezett formában kell lefűzni: 

 

1. Borítólap 

Ezen fel kell tüntetni a pályázó nevét, lakcímét.  

A pályázat benyújtásának dátumát, a pályázat benyújtásának módját, valamint iktatószámát a Békés 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya tölti ki. 

 

2. Tartalomjegyzék 

A pályázatban szereplő dokumentumok sorrendben történő megnevezését tartalmazza.  

 

3. Pályázati adatlap 

A pályázóra, a tervezett tevékenységre, a pályázó képesítésére, a pályázat (beruházás) pénzügyi 

forrásaira, a beruházási tervre, a felajánlott biztosíték(ok)ra, valamint a tervezett tevékenységhez 

szükséges hatósági engedélyekre  vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza.   

 

4. Üzleti terv (1. + 2. sz. melléklet) 
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Az üzleti terv 1. számú melléklete a pályázat szöveges részének részletes leírására (az egyes rovatok 

terjedelmét a pályázó a közlendő szöveg méretétől függően szabadon növelheti), a 2. számú melléklet 

pedig a pénzügyi terv (2018-2021) bemutatására szolgál. 

 

5. A pályázó nyilatkozatai (3. sz. melléklet) 

A hiányzó adatok kitöltését követően a nyilatkozatokat dátummal és aláírással ellátva (a lap alján) kell 

a pályázathoz csatolni. 

Amennyiben egy adott nyilatkozati pont a pályázóra nem releváns, az adott pont (az adott ponthoz 

tartozó teljes nyilatkozat szövege) áthúzandó, vagy a kipontozott helyre „nemleges” szöveget kell 

beírnia, és az áthúzást, valamint a beírást dátummal és aláírással kell ellátni közvetlenül az áthúzott 

pont mellett. 

Amennyiben a nyilatkozatok szövegének kitöltése hiányos, valamint a pályázóra nem vonatkozó 

szöveg nincs kihúzva, áthúzva, vagy nincs nemleges válasz beírva, továbbá nincs dátumozva és 

aláírva, a pályázat formailag hiányosnak minősül, ami egy alkalommal hiánypótlás keretében 

korrigálható.  

 

6. ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet) 

 

7. Cégalapításra vonatkozó szándéknyilatkozat (5. sz. mellék) 

Kitöltése akkor szükséges, amennyiben a pályázó gazdasági társaságot kíván alapítani.  

 

8. Nyilatkozatok fedezet felajánlására 

 

9. Egyéb, a pályázati felhívás által kötelezően előírt dokumentum (pl. árajánlatok, saját forrás 

meglétét igazoló pénzintézeti igazolás, stb.) 

 

3.2 Tartalmi követelmények 

 

A pályázóra, valamint a pályázatra vonatkozó leglényegesebb adatokat a Pályázati adatlapon kell 

feltüntetni. 

A pályázónak az adatlap kiegészítéseképpen az 1. és 2. számú melléklet szerint meghatározott üzleti 

tervet kell készítenie. Az üzleti tervben kell részletesen kifejteni a tervezett tevékenységet, a saját 

forrás, az esetleges egyéb forrás, és az igényelt támogatás felhasználásának tételes és összegszerű 

ismertetését, a várható eredményességet. 

 

Az üzleti terv további szempontjai: 

 a tervezett vállalkozás körülményei (a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában mivel 

rendelkezik: gépek, berendezések, eszközök, stb.), 
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 a vállalkozás működtetéséhez milyen további eszközök, berendezések gépek, stb. 

szükségesek, amelyekkel a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik, 

és a tervezett beruházáson kívűl történne azok megvásárlása, 

 pénzügyi terv (rövid összefoglalás), 

 bevételek: meglévő saját forrás, egyéb forrás, támogatás összege, értékesítési (árbevételi) 

terv, 

 kiadások: beruházás, eszköz beszerzés költségterve, működési költségek költségterve (rezsi- 

és egyéb költségek), esetleges bérköltség, 

 várható jövedelem alakulása, 

 eredmény felhasználási terv, 

 a beruházás megvalósításának ütemterve. 

 

4. A pályázat benyújtása 
 

A pályázatot és annak mellékleteit személyesen, vagy könyvelt postai küldeményként (kizárólag 

Magyarországon feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) szállítás igénybevételével) a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztályához (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) lehet benyújtani a Felhívás 5.3 

pontjában meghatározott időszakban. 

 

Amennyiben a pályázat könyvelt postai küldeményként (kizárólag Magyarországon feladott, vagy 

gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás 

igénybevételével) kerül benyújtásra, ebben az esetben a feladás időpontjának a küldeményen 

szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás bélyegzőjének dátuma számít. 

A pályázat személyes benyújtása esetén a pályázó a pályázat átvételéről igazolást kap. 

 

A határidő lejártát követően benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Erről a Békés Megyei 

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 pályázónak kell aláírnia. 

 

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok olyan 

jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a Békés Megyei Kormányhivatal nyolc napos 

jogvesztő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a 

pályázót a pályázat kijavítására. 

A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. 

 

Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hibás, hiányos pályázatot a Békés 

Megyei Kormányhivatal további vizsgálat nélkül elutasíthatja. 
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Ha a pályázó a hiánypótlásban meghatározott hiányosságokat nem pótolja a felszólításban 

meghatározott határidőn belül, a Békés Megyei Kormányhivatal az eljárást - figyelemmel az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) 

pontjára - megszünteti. 

 

A hiánypótlás során a pályázat tartalmán nem lehet változtatni. Tartalmi változásnak tekintendő 

különösen 

 a tervezett tevékenységi kör egészének (a tervezett tevékenységi kör pontosítása azonban 

nem tekintendő tartalmi változásnak) megváltoztatása, 

 a költségterv során bemutatott - beruházás esetében elszámolni kívánt - költségelemek 

kibővítése (a pályázatban meghatározott költségelemek bővebb meghatározása azonban nem 

tekintendő tartalmi változásnak). 

 

A beérkezett pályázatokat a Békés Megyei Kormányhivatal értékeli, bizalmasan kezelve az abban 

foglalt adatokat. 

 

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a Békés Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán (5600 Békéscsaba, Árpád sor 

2/6.) Bánfi-Nagy Melinda, valamint Nagy Richárd ad információt, telefonon pedig a (66) 444-211/1239 

melléken érdeklődhetnek.  

 

5. A hatósági szerződés megkötése 

 

A hatósági szerződést a döntés közlésétől számított 30 napon belül meg kell kötni. Ebben az esetben 

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

továbbiakban: Ávr.) 73. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az Ávr. 73. § (2) bekezdése alapján támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a 

kedvezményezett mulasztásából a támogató által meghatározott határidőtől számított további harminc 

napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a 

kedvezményezett mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a 

szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél 

nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg. 

 

A támogatás folyósítására megkötendő hatósági szerződés szövegét és a hozzá tartozó mellékleteket 

- tájékoztató jelleggel – a hatósági szerződésminta tartalmazza. 

 

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

szerződés kiterjed többek között: 
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 a támogatott tevékenységek, feladatok, célok megvalósításával kapcsolatos követelményekre, 

azok teljesítésére, 

 a beruházás megvalósításának, valamint a támogatás folyósításának ütemezésére, 

 az előírt kötelezettségek (önfoglalkoztatási kötelezettség, a támogatott tevékenységre 

vonatkozó kötelezettség) teljesítésére, 

 a vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a hatósági szerződés megszegése vagy a hatósági 

szerződéstől való elállás esetén alkalmazandó szankciókra, 

 az ellenőrzési jogosultság meghatározására, 

 a beruházás befejezésével, a hatósági szerződés lezárásával kapcsolatos feladatokra, 

 a támogatás hatékonyságának méréséhez, ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatási 

kötelezettségre. 

 

A hatósági szerződéshez a kedvezményezettnek csatolnia kell: 

 a vállalkozás alapítására vonatkozó és a támogatott tevékenység megkezdéséhez 

szükséges dokumentumokat (pl. az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságtól 

kapott igazolást, a mezőgazdasági őstermelői igazolványt, gazdasági társaság esetén 

(betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság) a társaságot 

bejegyző cégbírósági végzést/módosítást, társasági szerződést, alapító okiratot, 

vállalkozói folyószámla szerződést, előírt hatósági engedélyeket, stb.), 

 egyéni vállalkozások és őstermelők esetében, valamint új gazdasági társaság létrehozása 

esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz való bejelentkezésről szóló “ADATBEJELENTŐ 

LAP” NAV által leigazolt példányát, vagy elektronikus elfogadó eBEV nyugta másolatát, 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással 

megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot, a pénzügyi fedezethiány 

miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra 

való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, 

 a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségek időtartamára szóló, a pályázatban 

megjelölt egyéb biztosítékokat (bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia, 

kezesség, óvadék – amely biztosítja, hogy a támogató a támogatás visszafizetésére 

vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja 

érvényesíteni). 

 

A hatósági szerződés megkötésének, illetve hatálybalépésének feltétele a kedvezményezett 

nyilatkozata: 

 arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, 

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

illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, 
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 a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatának 

benyújtása arról, hogy nincs az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása, továbbá önkormányzati 

adóhatóságnál esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása, 

 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, 

 ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár, vagy a támogató az Ávr.-ben felsorolt 

adatokat szolgáltathasson az adóhatóság részére; köztartozások vizsgálata céljából a 

támogatási jogviszony fennállásáig a támogató adatszolgáltatása alapján a Kincstár és az 

adóhatóság jogosultak az Ávr.-ben meghatározott adatok kezelésére, 

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

rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő 

ellenőrzéséhez hozzájárul, 

 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, 

 a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 

hatósági szerződés megkötéséig, 

 arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal 

rendelkezik-e, és 

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

továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint jár el. 

 

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

csatolva egyaránt megteheti a kedvezményezett. 

A hatósági szerződés teljesítése során a kedvezményezettnek a Békés Megyei Kormányhivatal felé 

haladéktalanul be kell jelenteni a támogatott vállalkozásának helyzetében, valamint a támogatást 

megalapozó körülményeiben történt olyan változásokat, amelyek a hatósági szerződés teljesítését 

meghiúsíthatják, módosíthatják. 
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6. A támogatás folyósítása 

 

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a kedvezményezett által legkésőbb a beszerzést követő 

30. napig benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás alapján 

forrásarányosan és teljesítésarányosan, utólag, a támogatás kifizetésére megkötött hatósági 

szerződésben szereplő határidőn belül, a Békés Megyei Kormányhivatal a kedvezményezett hatósági 

szerződésben megjelölt vállalkozói folyószámlájára teljesíti átutalással. 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázattal érintett beruházási projekt fizikai befejezésének 

határideje 2018. november 30. és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2018. 

december 5. napjáig benyújtja. 

 

A benyújtott eredeti számla alapján az adott beszerzésre került tételre a hatósági szerződésben 

meghatározott támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig. 

Építés esetén a benyújtott kivitelezői számla alapján történhet a kifizetés. 

 

A külföldi pénznemben meghatározott összegek forintra való átszámolásakor - elszámolásnál – a 

pénzügyi teljesítés napján, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyam 

alkalmazandó. 

 

A pályázó különösen indokolt esetben támogatási előleget igényelhet. Ezen igényét a pályázónak már 

a pályázat benyújtásakor írásban jeleznie kell.  

Az előleg igénylésének indokát a pályázatban részletesen indokolni szükséges. Részletes indoklás 

hiányában az előleg igénylése nem támogatható. 

Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatási összeg 20 %-a lehet, amelyet a Békés Megyei 

Kormányhivatal a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a Támogatott részére.  

Az előleg megállapításáról a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott mérlegelési 

jogkörben dönt.  

Az előlegnek a Támogatott részéről történő elszámolásának határideje az előleg folyósítását követő 

60. nap, az előleg határidőben nem történő elszámolása szerződésszegésnek minősül. 

 

A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a Békés Megyei Kormányhivatalnak, amennyiben 

nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre az előleg folyósításától számított 60 napon belül, illetve a 

benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai 

– a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

A teljes előleg elszámolását tartalmazó részbeszámoló Békés Megyei Kormányhivatal általi 

elfogadását, illetve a teljesítésigazolást követően kerülhet csak sor a további támogatás folyósítására. 

 

A benyújtott elszámolásban foglaltakra tekintettel a támogatás kifizetését megelőzően a Békés Megyei 

Kormányhivatal köteles helyszíni ellenőrzést tartani a pályázó által a pályázatban megjelölt beruházási 

helyszínen a költségelemek elfogadhatóságáról. 
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A hatósági szerződés megszegésére, valamint az ebből adódó szankciókra az Flt., valamint az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) vonatkozik.  

 

7. Egyéb információk 

 

A hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, a támogatás szabályszerű felhasználását az Állami 

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a Békés Megyei 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 Békés Megyei Kormányhivatal felé bejelentési kötelezettség terheli, 

amennyiben a vállalkozás helyzetében olyan változás történik, amely a hatósági szerződés teljesítését 

meghiúsíthatja, módosíthatja. 

 

8. A felhívással, a projektértékelési eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos 

legfontosabb szabályok 

 

Egyéb, az ÁÚF-ban nem részletezett kérdésekben: 

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

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

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.), 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.), 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény, 

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

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

 az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evt.), 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény, 

 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, 

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

törvény (Ebt.), 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény (Hatmtv.), 
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 az európai uniós versenyjog értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

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

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

(Ávr.), 

 az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 

e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet,  

 a foglalkoztatás elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

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

továbbiakban: Rendelet), 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.). 

 

9. Biztosítékok 

 

A pályázónak a támogatás megállapítása esetén a hatósági szerződés megkötésének napjától 

számított legalább 3 évig (önfoglalkoztatási kötelezettség), továbbá az azt követően benyújtandó záró 

beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra a kötelezettségszegés miatt 

történő visszafizetése esetére megfelelő biztosítékot kell felajánlania. 

A biztosítéknak legalább a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, 

továbbá az azt követően benyújtandó záró beszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig 

rendelkezésre kell állniuk. 

 

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot, a 

pályázó nem köteles anyagi biztosítékot felajánlani. A Kedvezményezett azonban ez esetben is 

köteles valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára 

vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan 

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 legfeljebb harmincöt napra 

való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően 

a Békés Megyei Kormányhivatalhoz benyújtani. 

 

Amennyiben a pályázó által igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot, a pályázó 

köteles anyagi biztosítékot is felajánlani a teljes támogatási összegre vonatkozóan. 

 

Nem vehet részt pályázaton az, aki nem rendelkezik a meghatározott formájú és mértékű 

biztosítékkal. 
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A biztosíték (garancia) jogosultjaként minden esetben a Békés Megyei Kormányhivatalt kell 

megjelölni. 

A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a Békés Megyei Kormányhivatal 

hatáskörébe tartozik. 

A biztosíték nyilvántartása és kezelése a Békés Megyei Kormányhivatal feladata. A biztosítékra 

vonatkozó dokumentumokból egy eredeti példányt a Békés Megyei Kormányhivatal őriz. 

A biztosítékoknak a hatósági szerződés aláírásakor, illetve hatályba lépésekor kell rendelkezésre állni. 

Ingatlan jelzálogjog biztosítékként való felajánlása esetén a támogatás folyósításának feltétele a 

jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése. 

A biztosítékkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a pályázó visel. 

 

Amennyiben az igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 2 millió forintot biztosítékként 

elfogadható: 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, vagy/és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia, kezesség, óvadék – amely biztosítja, 

hogy a támogató a támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető 

legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni, ezen belül elfogadható: 

o ingatlan jelzálogjog a megállapított támogatás 150 %-ának erejéig:  

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

ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként került bejegyzésre, helyrajzi számmal rendelkezik, 

értékkel bír, nem lakás céljára szolgál és a törvényben előírt adatait az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmazza. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-ának 12. pontjában meghatározott definíció szerint: 

„Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, 

művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.” 

A szociális célra szolgáló helyiség fogalmába – e tárgykörben – azonban a lakóotthon nem 

tartozik bele tekintettel arra, hogy az rendeltetéséből adódóan – a szociális természetbeni 

ellátásokon belül – életvitelszerű lakhatási célokat szolgál. 

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 

jogosultságának érvényesítése esetére hozzájárul,  
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- törvényen vagy szerződésen alapuló haszonélvezeti jog, kivéve, ha a haszonélvezeti jog 

jogosultja 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 

hozzájárul,  

- perfeljegyzés.  

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 Békés Megyei Kormányhivatal a bejegyzési kérelmek tartalma alapján egyedileg mérlegelheti, 

hogy az elintézetlen bejegyzési kérelem akadályát képezi-e az ingatlan biztosítékként történő 

elfogadásának. 

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

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

értékének 75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként úgy, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal jelzálogjogát a 2. ranghelyen jegyzik be. 

Ingatlan fedezet felajánlása esetében 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot, továbbá 3 

hónapnál nem régebbi hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt) kell becsatolni a hatósági 

szerződés megkötéséhez. 

Az értékbecslésre vonatkozó szakvéleménynek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak 

(mezőgazdasági ingatlan esetén az 54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, termőföldnek nem minősülő 

ingatlanok esetén a 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet). 

A Békés Megyei Kormányhivatal fenntartja magának a jogot az ingatlan értékbecslésének 

felülvizsgálatára, ebben az esetben a Békés Megyei Kormányhivatal által megbízott szakértő 

véleményét kell figyelembe venni. 

o pénzügyi intézmény által vállalt garanciaszerződés a megállapított támogatás 120 %-ának 

erejéig:  

A pályázó által megküldött hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által vállalt garanciaszerződést 

a Békés Megyei Kormányhivatal abban az esetben fogadhatja el biztosítékként, ha a 

következők szerepelnek a dokumentumon: 

a) a garanciát vállaló pénzügyi intézmény adatai: 

 - név, 
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 - cím, 

 - adószám. 

b) a megbízó (pályázó) adatai: 

 - név, 

 - cím, 

 - adószám. 

c) a benyújtott pályázat azonosító száma, 

d) a megállapított támogatási összeg, 

e) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia az odaítélt támogatási összeg 120 %-ának 

megfelel, 

f) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia „feltétel nélküli és visszavonhatatlan”, 

g) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia futamideje a záróbeszámoló megküldését követő 

60. nap, 

h) a garanciát vállaló pénzügyi intézmény és a Kötelezett cégszerű aláírása, azaz a 

cégnyilvántartásban szereplő, aláírásra jogosultak aláírása. 

Amennyiben a garanciát nem hitelintézet nyújtja, az csak akkor fogadható el, ha az azt vállaló 

pénzügyi vállalkozás megfelelő referenciával rendelkezik. Megfelelő referenciának tekintendő 

különösen ha:  

 a garanciát vállaló pénzügyi vállalkozás legalább öt éve folytat garanciavállalási 

tevékenységet Magyarországon, 

 e pénzügyi vállalkozás - igazolhatóan – korábban több különböző, az államháztartás 

valamely alrendszere terhére nyújtott támogatási konstrukció esetében garanciát 

vállalt különböző pályázók esetében, és 

 az említett támogatások esetében legalább egy alkalommal garantőrként teljesítenie 

is kellett a jogosult irányába, illetve e kötelezettségének teljesítése nem önhibájából 

maradt el.  

 

A fenti biztosíték formák egymást - a megjelölt százalékoknak megfelelő érték-arányosítással – 

kiegészíthetik, illetve a biztosítékok egymással kombinálhatók. 

Fontos szempont, hogy kombinálás esetén is a támogatás mértékének megfelelő értékű anyagi 

fedezet álljon rendelkezésre a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig. A fedezetkombinálás a 

Békés Megyei Kormányhivatallal való egyeztetés, jóváhagyás alapján történhet. 

o készfizető-kezesi szerződés a megállapított támogatási összeg és az esetleges késedelmi 

pótlékainak erejéig.   

 

Amennyiben az igényelt támogatási összeg meghaladja a 2 millió forintot biztosítékként 

elfogadható: 

 a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - 

fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására 
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vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési 

megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó 

rendelkezéssel együtt, és 

 bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog, garancia - amely biztosítja, hogy a támogató a 

támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül 

eredményesen tudja érvényesíteni, ezen belül elfogadható: 

o ingatlan jelzálogjog a megállapított támogatás 150 %-ának erejéig:  

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

ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként került bejegyzésre, helyrajzi számmal rendelkezik, 

értékkel bír, nem lakás céljára szolgál és a törvényben előírt adatait az ingatlan-nyilvántartás 

tartalmazza. 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-ának 12. pontjában meghatározott definíció szerint: 

„Nem lakás céljára szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási, kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, 

művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.” 

A szociális célra szolgáló helyiség fogalmába – e tárgykörben – azonban a lakóotthon nem 

tartozik bele tekintettel arra, hogy az rendeltetéséből adódóan – a szociális természetbeni 

ellátásokon belül – életvitelszerű lakhatási célokat szolgál. 

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 

jogosultságának érvényesítése esetére hozzájárul,  

- törvényen vagy szerződésen alapuló haszonélvezeti jog, kivéve, ha a haszonélvezeti jog 

jogosultja 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 

hozzájárul,  

- 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 Békés Megyei Kormányhivatal a bejegyzési kérelmek tartalma alapján egyedileg mérlegelheti, 

hogy az elintézetlen bejegyzési kérelem akadályát képezi-e az ingatlan biztosítékként történő 

elfogadásának. 

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

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

értékének 75 %-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként úgy, hogy a Békés Megyei 

Kormányhivatal jelzálogjogát a 2. ranghelyen jegyzik be. 

Ingatlan fedezet felajánlása esetében 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lapot, továbbá 3 

hónapnál nem régebbi hivatalos értékbecslést (értékbizonyítványt) kell becsatolni a hatósági 

szerződés megkötéséhez. 

Az értékbecslésre vonatkozó szakvéleménynek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak 

(mezőgazdasági ingatlan esetén az 54/1997. (VIII.1.) FM rendelet, termőföldnek nem minősülő 

ingatlanok esetén a 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet). 

A Békés Megyei Kormányhivatal fenntartja magának a jogot az ingatlan értékbecslésének 

felülvizsgálatára, ebben az esetben a Békés Megyei Kormányhivatal által megbízott szakértő 

véleményét kell figyelembe venni. 

o pénzügyi intézmény által vállalt garanciaszerződés a megállapított támogatás 120 %-ának 

erejéig:  

A pályázó által megküldött hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által vállalt garanciaszerződést 

a Békés Megyei Kormányhivatal abban az esetben fogadhatja el biztosítékként, ha a 

következők szerepelnek a dokumentumon: 

a) a garanciát vállaló pénzügyi intézmény adatai: 

 - név, 

 - cím, 

 - adószám. 

b) a megbízó (pályázó) adatai: 

 - név, 

 - cím, 

 - adószám. 

c) a benyújtott pályázat azonosító száma, 

d) a megállapított támogatási összeg, 

e) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia az odaítélt támogatási összeg 120 %-ának 

megfelel, 

f) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia „feltétel nélküli és visszavonhatatlan”, 

g) a pénzügyi intézmény által vállalt garancia futamideje a záróbeszámoló megküldését követő 

60. nap, 
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h) a garanciát vállaló pénzügyi intézmény és a Kötelezett cégszerű aláírása, azaz a 

cégnyilvántartásban szereplő, aláírásra jogosultak aláírása. 

Amennyiben a garanciát nem hitelintézet nyújtja, az csak akkor fogadható el, ha az azt vállaló 

pénzügyi vállalkozás megfelelő referenciával rendelkezik. Megfelelő referenciának tekintendő 

különösen ha:  

 a garanciát vállaló pénzügyi vállalkozás legalább öt éve folytat garanciavállalási 

tevékenységet Magyarországon, 

 e pénzügyi vállalkozás - igazolhatóan – korábban több különböző, az államháztartás 

valamely alrendszere terhére nyújtott támogatási konstrukció esetében garanciát 

vállalt különböző pályázók esetében, és 

 az említett támogatások esetében legalább egy alkalommal garantőrként teljesítenie 

is kellett a jogosult irányába, illetve e kötelezettségének teljesítése nem önhibájából 

maradt el.  

 

A fenti biztosíték formák egymást - a megjelölt százalékoknak megfelelő érték-arányosítással – 

kiegészíthetik, illetve a biztosítékok egymással kombinálhatók. 

Fontos szempont, hogy kombinálás esetén is a támogatás mértékének megfelelő értékű anyagi 

fedezet álljon rendelkezésre a hatósági szerződés megkötésének időpontjáig. A fedezetkombinálás a 

Békés Megyei Kormányhivatallal való egyeztetés, jóváhagyás alapján történhet. 

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal 


