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GINOP-5.2.7-18 – Fiatalok vállalkozóvá válásának
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1.

Hogyan vehetek részt a Kincstár vállalkozóvá válást támogató programjában?
A Magyar Államkincstár a GINOP-5.1.10-18 és a GINOP-5.2.7-18 projektek
keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a GINOP-5.1.9-17 felhívás
kedvezményezettjei által képzésben részesített és az általuk jóváhagyott üzleti tervvel
rendelkező fiatalok és álláskeresők által alapított vállalkozások induló költségeinek
támogatására. A képzéssel kapcsolatban tájékoztatást az alábbi weblapon talál:
www.ginop519.hu/
A Kincstár által nyújtott támogatás igénybevételének további feltételeit a Magyar
Államkincstár 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleménye tartalmazza, amely
elérhető a Kincstár honlapján: www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagiugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop

2.

Pályázhatok-e akkor is, ha nem vettem részt a GINOP-5.1.9-17 kódszámú,
„Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése-képzés
mentorálás” című projektben?

és

Nem, mivel a pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele a képzés sikeres elvégzéséről
szóló tanúsítvány megléte, valamint a képzést lebonyolító szervezet által jóváhagyott
üzleti terv. Ezen képzések jelenleg is folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a
www.ginop519.hu weboldalon talál.
3.

A programra budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel is
pályázhatok?
Jelen konstrukció keretében támogatási kérelmet benyújtani a GINOP 5.1.9-17
felhívás szerinti képzési tanúsítvánnyal és üzleti tervvel rendelkező vállalkozást
alapító természetes személy jogosult. A GINOP-5.1.9-17 projekt keretében bevont
célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régió területén nem lehet, kivéve, ha
valamely kevésbé fejlett régióban tartózkodási hellyel rendelkezik, tehát képzési
tanúsítvány csak kevésbé fejlett régiókban lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy részére állítható ki.
Megjegyzendő, hogy a budapesti (és Közép-magyarországi régióban) lakóhellyel
rendelkezők számára is van lehetőség támogatás igénybevételére.
Erről bővebb tájékoztatást itt olvashat:
http://ofa.hu/hu/vallalkozo-start-program
A Kincstárnál, a 2/2019.(VIII.08.) számú GINOP Közlemény keretében igényelhető
támogatás kapcsán a vállalkozás vonatkozásában kerül vizsgálatra, hogy a vállalkozás
székhelye, telephelye és fióktelepei Magyarország kevésbé fejlett régióiban
találhatóak-e, a magánszemély lakcíme, tartózkodási helye nem kerül ellenőrzésre.
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4.

Melyek Magyarország kevésbé fejlett régiói?
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,
Közép-Dunántúl.
A program keretében támogatott vállalkozás székhelyének, telephelyeinek és
fióktelepeinek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell lennie.

5.

Mennyi ideje alapított vállalkozás nyújthat be kérelmet?
A vállalkozás alapítása nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző három
hónapnál régebbi időpont.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási időszak megkezdéséig rendelkezni kell az
üzleti terv alapján megvalósítandó tevékenység végzéséhez szükséges hatósági
engedélyekkel.

6.

Szükséges-e munkanélkülinek lennem, és ha igen, akkor mennyi ideig?
A GINOP-5.1.10-18, illetve GINOP-5.2.7-18 támogatások esetén nem
támogathatósági feltétel, hogy a támogatási kérelmet benyújtó, vállalkozást alapító
személy munkanélküli legyen.
Felkészítő szervezet kiegészítése: Mivel a GINOP-51.9-17-2017-00003 ("GO!
Gondolkozzunk okosan") projektbe vonáskor ez bevonási szempont volt, vizsgálva
lett.

7.

Pályázhatok-e részmunkaidős önfoglalkoztatottként?
A támogatás keretében részmunkaidős önfoglalkoztatásra nincs mód.

8.

Mely vállalkozási formák (jogi forma szerinti besorolás) lehetnek támogatottak?
 Kettős könyvvitelt vezető
- Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113),
- Betéti társaság (GFO 117) és
- Egyéni cég (GFO 228)
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (GFO 231)
 Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók):
- egyéni vállalkozók (GFO231) és
- betéti társaságok (GFO 117)

9.

Sikeres pályázója lehetek-e a GINOP-5.1.10-18 / GINOP-5.2.7-18 konstrukciónak
akkor is, ha részesedésem, érdekeltségem van más vállalkozásban?
Igen, amennyiben nem egyedüli vagy minősített többségi tulajdonosa más
vállalkozásnak vagy cégnek, valamint nem tölt be vezető tisztségviselői pozíciót más
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vállalkozásban vagy cégben.
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10.

Milyen dokumentummal tudom igazolni a korábban létrehozott (társas)
vállalkozásomban a tulajdoni arányom?
Társasági szerződés és 30 napnál nem régebbi taggyűlési jegyzőkönyv szükséges az
adatok igazolására. A taggyűlési jegyzőkönyvre ügyvédi ellenjegyzés nem szükséges.

11.

Főállású kisadózói státuszom mellett vállalhatok-e megbízási jogviszonyt is egyes
ügyfeleimmel?
A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként
kell részt vennie főállású munkaviszony keretében. Kisadózó vállalkozások esetén a
vállalkozónak főállású kisadózónak kell lennie. A megbízási jogviszony nem
munkaviszony, így nem érinti az előbbi feltételek teljesítését.

12.

Új egyéni vállalkozás alapításnál, kisadózó, alanyi adómentes pályázó esetén
megfelel a meglévő lakossági bankszámla vagy új vállalkozói számlát kell nyitni?
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozásnak nem szükséges
saját vállalkozói számlával rendelkeznie az egyes továbbadott támogatások
kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §
(3) bekezdés am) pontjában foglaltak szerint.
Felkészítő szervezet kiegészítése: Azonban a projekt egyszerűbb elszámolhatósága
érdekében kérjük, hogy a vállalkozói pénzforgalom lebonyolítására külön bankszámla
legyen nyitva (de nem feltétlenül kell vállalkozói bankszámlának lennie)!

13.

Mekkora a maximálisan igényelhető összeg?
A támogatás maximálisan igényelhető összege 4.573.800 Ft.

14.

Jár valamilyen negatív következménnyel számomra, ha nem a maximum összeget
pályázom?
Semmilyen negatív következménye nem lesz, ha nem a maximum támogatási összeget
igényli.

15.

Mennyi időt vesz igénybe a támogatási kérelmem elbírálása?
A benyújtott kérelmeket a Kincstár hatvan napon belül bírálja el. Ha a kérelem
hiányos vagy egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaz, vagy más okból hibás,
akkor a Kincstár a támogatást igénylőt egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő legalább 3 és legfeljebb 15 nap
lehet, és a határidő nem hosszabbítható meg.

16.

Honnan számolja a Kincstár a 12 hónapos támogatási időszakot?
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A támogatási időszak a támogatást igénylő által az üzleti tervének megvalósítására
meghatározott 12 hónapos időtartam. A támogatási időszak kezdő napját a támogatást
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igénylő a támogatási kérelemben, a projekt megkezdésének tervezett dátuma mező
kitöltésével adja meg.
Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: az adott hónap bármely napját jelöli meg a
támogatást igénylő a támogatási időszak kezdeteként, a támogatási jogosultság
vizsgálata és a támogatás kifizetése, így az elszámolás is a teljes hónapra vonatkozóan
történik. Vagyis a 2019. augusztus 10. – 2020. augusztus 9. támogatási időszakban az
első vizsgált hónap 2019. augusztus (teljes hónap), az utolsó vizsgált hónap pedig
2020. július (teljes hónap). Ezért javasolt a támogatási időszakot adott hónap 1-től
megkezdeni.
17.

Hol tudom a hiánypótláshoz szükséges dokumentumot benyújtani?
Az
elektronikus
kérelem
benyújtó
felületen
(https://ekerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/vvt/) keresztül lehet a hiánypótláshoz
kapcsolódó iratokat benyújtani.
A felületre történő, ügyfélkapus azonosítást követő belépés után a menün keresztül az
Általános ügyintézés főmenüben a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus
beküldése lehetőség kiválasztásával.
A hiánypótlás benyújtásához szükséges részletes információkat Kincstár honlapján
elérhető Felhasználói kézikönyv tartalmazza.
Minden beadott dokumentum esetén figyeljen arra, hogy az beazonosítható legyen,
azaz a hivatkozott ügy vonalkódjaként annak a kapcsolódó iratnak (döntés,
hiánypótlási felhívás, támogatási kérelem) a 10 jegyű iratazonosítóját adja meg, amire
válaszul a dokumentum benyújtásra kerül.

18.

Megváltoztathatom-e az üzleti tervben meghatározott TEÁOR/ÖVTJ szerinti fő
tevékenységi körömet?
A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni
vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti
tervben meghatározott főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási
időszak alatt nem módosítja, illetve új főtevékenységet nem vesz fel.
A jelenlegi szabályozás szerint a fentiekben foglalt kitételek a melléktevékenységekre
nem vonatkoznak.
Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás által megvalósított tevékenység megfelel
a támogatási kérelemben és az üzleti tervben foglaltaknak, a Kincstár a helyszíni
ellenőrzés során is vizsgálja.
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19.

Szükséges-e a köztartozásmentes adózói adatbázisba való regisztrálás?
A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 30 napnál nem régebbi nemleges
adóigazolással igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása,
valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

20.

A támogatási kérelem beadását megelőzően (3 hónapon belül) alapított
vállalkozásomat szüneteltethetem, míg támogatási kérelmemet elbírálják?
Támogatói okirat csak működő vállalkozás részére adható ki, a tevékenység
szünetelése alatt álló vállalkozás részére támogatás nem nyújtható.
A támogatási időszak kezdetéről a támogatási kérelem benyújtásakor támogatást
igénylőnek nyilatkoznia kell. A támogatási időszak kezdete legfeljebb 30 nappal
előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását, és nem lehet a támogatási kérelem
benyújtását követő 60. napnál későbbi időpont.

21.

Szüneteltethető-e a vállalkozás a támogatási időszak alatt?
Jelen konstrukció keretében támogatott vállalkozás sem a támogatási időszak, sem a
fenntartási időszak alatt nem szüneteltetheti tevékenységét.

22.

Mire használható fel a vállalkozások számára nyújtott átalány?
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, projekt előkészítési tevékenység (cégalapítás,
ügyvédi szolgáltatások, kötelező engedélyek), eszközbeszerzés, eszközbérlés,
üzlethelyiség/iroda bérlése, információs technológia fejlesztése (online megjelenés, ekereskedelem, üzleti alkalmazások, honlap készítés, stb.), immateriális javak
beszerzése (pl. licenc, oltalom), piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való
részvétel, honlap, hirdetés), anyagbeszerzés, általános vállalatirányítási tevékenység.
Az átalány elszámolásához fűződő részletes tájékoztatást a Kincstár Tájékoztató
közlemény - GINOP-5.1.10-18, GINOP-5.2.7-18 közleményének 10-es pontjában
olvasható:
www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagiugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop/3991/

23.

A támogatásban szereplő összegnél magasabb bérköltség elszámolható-e?
Igen, azonban a támogatásban meghatározott bérköltség feletti bérköltségre nem lehet
több támogatást folyósítani, azt saját forrásból kell biztosítani. A támogatható
bérköltség havi összege legfeljebb 272.250 forint.
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24.

Beszámít-e a pályázat során kapott támogatás a vállalkozásom bevételébe?
Nem, a támogatást igénylő részére megítélt támogatás nem minősül bevételnek.

25.

Mely költségek számolhatóak el a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan?
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek (a vállalkozási tevékenység
megvalósításában közreműködő munkatársak költsége személyi jellegű ráfordításként)
- bérköltség (munkaviszony)
- vállalkozói kivét
- KATA adózó bevételének 60 % alapján számított jövedelem
- a hatályos jogszabályok szerinti munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s
adózók kivételével.

26.

Mi a költségek elszámolhatóságának végső időpontja?
A támogatási időszak utolsó napjáig felmerült költségek számolhatóak el.

27.

Mikor kell benyújtani az időközi beszámolót, kifizetési igénylést?
A támogatást igénylőnek a támogatási időszak 5. hónapjának végéig kell benyújtania
az időközi kifizetési igénylést (a támogatási időszak 1-3. hónapjai vonatkozásában) és
a támogatási időszak 1-4. hónapjairól szóló beszámolót.
A második időközi beszámolót a támogatási időszak 9. hónapjának utolsó napjáig kell
benyújtani a támogatási időszak 5-8. hónapjai vonatkozásában. A második időközi
beszámoló alapján kifizetés nem történik, az csupán elszámolási és jelentési célokat
szolgál.

28.

Mikor kell benyújtani a záró elszámolásra irányuló kifizetés igénylést?
Záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylést a támogatási időszak végét követő
naptári hónapban kell benyújtani. Záró elszámolás keretében a támogatott
vállalkozásnak nyilatkozni szükséges a 9-12. hónapjai során elért bevételéről vagy
felmerült bérköltségéről.

29.

Milyen jogosultsági feltételei vannak az időközi kifizetésnek?
A legfontosabb feltételek a következők:
 társas vállalkozás esetén a vállalkozó a vállalkozásban minősített többségi
tulajdonnal (75%) rendelkezik,
 társas vállalkozás esetén vállalkozó a vállalkozásban vezető tisztségviselői
pozíciót tölt be,
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a kedvezményezett személyes közreműködőként vesz részt a vállalkozásban,
főállású munkaviszony keretében,
 a vállalkozás főtevékenysége megegyezik a jóváhagyott üzleti tervben szereplő
főtevékenységgel,
 a vállalkozás jogi forma szerint az alábbi:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:
- GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság;
- GFO 117 – Betéti társaság;
- GFO 228 – Egyéni cég.
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók
- GFO 231 – egyéni vállalkozó.
 a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.
évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók)
- GFO 231 – egyéni vállalkozó,
- GFO 117 – betéti társaság.
 a vállalkozás bejegyzett székhelye, valamint minden telephelye és fióktelepe
Magyarország kevésbé fejlett régióiban található,
 a vállalkozás mikro vagy kisvállalkozás,
 a vállalkozás minden hónap tekintetében megfizette a vállalkozói kivét után
fizetendő járulékokat, illetve a kisadózói tételes adót, valamint az üzleti tervben
vállalt alkalmazottak utáni járulékokat,
 adatszolgáltatás az érintett hónapokra vonatkozó bevételekről vagy bérköltségről,
 a vállalkozás nem áll végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-,
csőd-, kényszertörlési, megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb, a támogatást
igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt,
 a vállalkozásnak nincs köztartozása.
A további szabályokat az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes
szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.


30.

Ha nem sikerül az üzleti tervben a támogatási időszak 12 hónapjára tervezett
bevételt elérni, az milyen következményekkel jár?
A támogatási összeg meghatározásakor a Kincstár a KATA-s vállalkozások esetében
az üzleti tervben rögzített, a támogatási időszakra eső tervezett bevételt veszi
figyelembe. Ha valaki KATA-s vállalkozóként az üzleti tervben a 12 hónapos
támogatási időszakra rögzített tervezett bevételt nem éri el, abban az esetben
visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. SZJA törvény hatálya alá tartozó
vállalkozások esetében, tekintve, hogy a támogatási összeg meghatározása a
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támogatási időszakra tervezett foglalkoztatási költség alapján történik, nincs
következménye, ha a támogatási időszakra tervezett bevétel nem teljesül.
31.

Betéti társaság beltagjaként KATA adózást választó esetében is a Bt. egész
bevételét veszik-e alapul? A Kincstár a NAV által közölt bevételi adatokat fogja-e
nézni vagy a NAV által kiállított jövedelemigazolást?
Tekintettel arra, hogy a támogatás szempontjából a KATA adózó betéti társaság a
kedvezményezett, ezért a Kincstár csak a vállalkozásra vonatkozó teljes bevételi
adatokat veszi figyelembe, és az alapján állapítja meg a bérköltségként elszámolható
összeget.

32.

A támogatási időszak alatt a pályázat keretei engedik, hogy a vállalkozásom
adózási formáján változtassak? Amennyiben az eredetileg tervezett adózási
formám megváltozott, az befolyásolja a költségeim elszámolhatóságát? Hogyan
jelezhetem ezt a Kincstár felé?
Az adózási forma módosításának a pályázat szempontjából nincs akadálya.
Ugyanakkor adózási forma megváltozásakor a támogatás számításának alapja is
változik, tekintettel arra, hogy az elszámolható bérköltség típusokat a támogatott
vállalkozás adózási formája szabja meg.
Az adózási formát a támogatási kérelem benyújtásakor tudja jelezni, a megfelelő
adózási forma kiválasztásával.
Amennyiben már rendelkezik támogatói okirattal, abban az esetben a beszámolók
benyújtásakor a működési adatok havi összesítő fülön tudja majd kiválasztani az
időszakra vonatkozó adózási formát.

33.

Amennyiben a támogatási időszak alatt születik gyermekem, akkor elesek-e a
támogatástól? Igényelhetek-e CSED ellátást a támogatási időszak alatt?
A pályázónak választania kell a CSED ellátás és a támogatási jogviszony fenntartása
között, tekintettel arra, hogy a vállalkozónak a pályázat keretében vállalnia kell, hogy
a támogatási időszak alatt személyes közreműködőként vesz részt a vállalkozásban,
főállású munkaviszony keretében.
Ugyanakkor, amennyiben a vállalkozó CSED-ben részesül, a CSED ideje alatt nem
folytathat keresőtevékenységet, így nem tud megfelelni a pályázat keretében előírt
feltételeknek.
A CSED igénybevételét a támogatást igénylőnek a CSED-ről szóló határozat
csatolásával kell igazolnia a Magyar Államkincstárnak, ezzel egy időben a támogatási
jogviszony lezárását kell kezdeményeznie. A CSED igénybevétele nem minősül vis
maiornak, de a támogatási jogviszony lezárása vonatkozásában a 187/2019. (VII.30.)
Korm. rendelet 28. § szerinti vis maior eljáráshoz hasonlóan a támogatási jogviszony
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gyermekvállalás miatt történő megszűnése szükséges. CSED igénybevétele esetén a
Korm. rendelet 27. § (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazására nem kerül
sor.
CSED igénybevétele esetén a támogatási jogviszony lezárásáig folyósított támogatási
összeggel azonban el kell számolni, ami adott esetben az el nem számolt, a CSED-re
való jogosultság kezdő napját magába foglaló hónapot követő időszakra vonatkozóan
előzetes kifizetésként már folyósított támogatási összeg visszafizetési kötelezettségét
vonhatja maga után.
Amennyiben a CSED-re való jogosultságot megelőzően több mint 30 nappal
betegállományba kerül a támogatást igénylő, a 30 napon túli keresőképtelenség
indokával és orvosi igazolás benyújtásával vis maior bejelentést szükséges tenni. A
támogatási jogviszony megszűnésekor az addig folyósított támogatási összeggel ez
utóbbi esetben is el kell számolni.
Amennyiben gyermekvállalás miatt a támogatási jogviszony megszűnik, a támogató a
támogatást igénylőt a vis maior eljáráshoz hasonlóan mentesíti a fenntartási
kötelezettség alól.
34.

Sikeres pályázat esetén mennyi ideig kell fenntartani a vállalkozásomat?
A támogatott vállalkozásoknak a 12 hónapos (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási
időszak után további 12 hónapig fenn kell tartania, működtetnie kell a vállalkozását,
egyéni vállalkozás esetében azt nem is szüneteltetheti. A fenntartási időszak alatt nem
szükséges főállású vállalkozónak maradni.
A fenntartási kötelezettség nem teljesítése a teljes támogatási összeg visszafizetési
kötelezettségét vonja maga után.

35.

Milyen szempontok szerint kell eleget tenni a kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság feltételeinek?
Az uniós támogatásban részesülők tájékoztatási kötelezettségeiről, valamint az előírt
arculati elemek használatáról az Európai Unió külön szabályzatban rendelkezik,
melyről bővebben a www.palyazat.gov.hu/doc/25 honlapon talál információkat.

36.

Milyen adatokat szükséges szerepeltetni a Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
keretében a Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei
útmutatóban előírt tájékoztató táblán.
A továbbadott támogatások esetében az alábbiakat kell szerepeltetni a tájékoztató
táblákon:
 A támogatás forrása: Európai Szociális Alap
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 Kedvezményezett neve: „támogatott vállalkozó/vállalkozás neve” (cégnév, vagy XY
E.V.)
 A projekt címe és célja: X.Y. egyéni vállalkozó/vállalkozás támogatása a GINOP5.1.10-18-2018-00001 /vagy/ GINOP-5.2.7-18-2018-00001 sz. kiemelt projekt
keretében
 Támogatási összeg (A támogatási összeget millió forint esetén 2 tizedes jegyig
szükséges kerekíteni. Kerek összeg esetén nem szükséges a tizedes jegyek
feltüntetése.)
 A projekt azonosító száma: Egyedi támogatási azonosító: (a Támogatói Okiraton
szereplő támogatási azonosító)
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