
 
 

   

 

Módosult a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP KÖZLEMÉNYE 
 
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a GINOP 5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP 

5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című konstrukciókról szóló a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 2/2019. (VIII.08.) számú 

GINOP KÖZLEMÉNYE. 

A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult: 

Közlemény 

érintett 

pontja 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

4. pont 

A támogatási kérelmet az elektronikus benyújtó felület megnyitásától, 

2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret 

kimerüléséig, de legkésőbb 2020. november 1-ig lehet benyújtani. A 

benyújtási lehetőség felfüggesztéséről vagy a keret kimerüléséről a 

Kincstár közleményt tesz közzé. 

A támogatási kérelmet benyújtani, az elektronikus benyújtó felület 

megnyitásától, 2019. augusztus 9-től a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret 

kimerüléséig, de legkésőbb 2021. január 31-ig lehet, azzal a feltétellel, hogy a 

támogatási időszaknak 2021. december 31-ig be kell fejeződnie. (A 2021 

januárjában benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási időszak 

kezdetének megjelölhető legkésőbbi dátum 2021. január.) 

4. pont 

Támogatási kérelmet benyújtani a kezdő időponttól a 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-

ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop weboldalon lehetséges, 

melyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges.  

Támogatási kérelmet benyújtani a kezdő időponttól a 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/vallalkozova-valas-

tamogatasa weboldalon lehetséges, melyhez ügyfélkapu regisztráció szükséges. 

5. pont 10) - 

kiegészítés 

- 
(4. sz. melléklet) 

8. pont 

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a támogatási időszak 

meghatározásakor 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 a teljes 

hónapra 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. 

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a támogatási időszak 

meghatározásakor szíveskedjen figyelembe venni az alábbiakat: az adott hónap 

bármely napját jelöli meg a támogatást igénylő a támogatási időszak 

kezdeteként, a támogatási jogosultság vizsgálata és a támogatás kifizetése a 

teljes hónapra 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. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.allamkincstar.gov.hu_hu_nem-2Dlakossagi-2Dugyfelek_vallalkozova-5Fvalas-5Ftamogatasa-5Fginop&d=DwMFBA&c=asCACUKXffk7st5ltqEURQ&r=V4iMAfXOaRsaefl0upPuMQRX9lXh-neOq3x1l_1JERM&m=ykZT5-Y9W7DP4aFGqE0Ked0LRo8dBLYCjlHIOMMd8B4&s=Hs0bwPrNCINn-nmg_f11rq_fIOlD5H3so0DcXtE18Sw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.allamkincstar.gov.hu_hu_nem-2Dlakossagi-2Dugyfelek_vallalkozova-5Fvalas-5Ftamogatasa-5Fginop&d=DwMFBA&c=asCACUKXffk7st5ltqEURQ&r=V4iMAfXOaRsaefl0upPuMQRX9lXh-neOq3x1l_1JERM&m=ykZT5-Y9W7DP4aFGqE0Ked0LRo8dBLYCjlHIOMMd8B4&s=Hs0bwPrNCINn-nmg_f11rq_fIOlD5H3so0DcXtE18Sw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.allamkincstar.gov.hu_hu_nem-2Dlakossagi-2Dugyfelek_vallalkozova-5Fvalas-5Ftamogatasa-5Fginop&d=DwMFBA&c=asCACUKXffk7st5ltqEURQ&r=V4iMAfXOaRsaefl0upPuMQRX9lXh-neOq3x1l_1JERM&m=ykZT5-Y9W7DP4aFGqE0Ked0LRo8dBLYCjlHIOMMd8B4&s=Hs0bwPrNCINn-nmg_f11rq_fIOlD5H3so0DcXtE18Sw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.allamkincstar.gov.hu_hu_nem-2Dlakossagi-2Dugyfelek_vallalkozova-5Fvalas-5Ftamogatasa-5Fginop&d=DwMFBA&c=asCACUKXffk7st5ltqEURQ&r=V4iMAfXOaRsaefl0upPuMQRX9lXh-neOq3x1l_1JERM&m=ykZT5-Y9W7DP4aFGqE0Ked0LRo8dBLYCjlHIOMMd8B4&s=Hs0bwPrNCINn-nmg_f11rq_fIOlD5H3so0DcXtE18Sw&e=


 
 

   

8. pont - 

kiegészítés 
- 

A 2021 januárjában benyújtott támogatási kérelmek esetében, a támogatási 

időszak kezdetének megjelölhető legkésőbbi dátum 2021. január. A 2021 

januárjában benyújtott támogatási igények esetén is az egész hónap kerül 

figyelembevételre (ennek megfelelően a hónap vonatkozásában is vizsgálatra 

kerül a bérköltség, illetve a tételes adó megfizetése), így a megvalósítási 

időszak utolsó hónapját 2021 decembere jelenti. 

9. pont a) 

Bérköltségként legfeljebb havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos 

jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak 

el, azaz a pályázati kiírás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 

272 250 Ft/hó. 

Bérköltségként havonta - a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő 

adókkal és járulékokkal együtt - legfeljebb 272 250 forint számolható el. 

9. pont - 

táblázat 3. 

pontja 

foglalkoztatott munkaviszonyból származó jövedelme és arra tekintettel a 

munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 

foglalkoztatott munkaviszonyból származó jövedelme és arra tekintettel a 

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

19. pont - 

kiegészítés 
- 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás 

más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott 

csekély összegű támogatással ezen pont utolsó bekezdésében meghatározott 

felső határig halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami 

támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi 

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 

meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt 

csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 

támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, 

közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

3. cikk (8) és (9) bekezdését. 

21. pont - 

kiegészítés 
- 

A támogatási jogviszony a teljesítést megelőzően csak vis maior, a támogatói 

okirat Kincstár általi visszavonása, a támogatást igénylő támogatási 

jogviszonytól való elállása, valamint a vállalkozást alapító vezető tisztségviselő 

vagy egyéni vállalkozó által a támogatási időszak alatt igénybe vett 

csecsemőgondozási díj esetében szűnik meg. 



 
 

   

25. pont - 

Tájékoztató veszélyhelyzettel összefüggő jogszabályi változásról 

 - A támogatási időszak kezdete a támogatást igénylő vállalkozás indokolt 

kérelmére a veszélyhelyzet időtartamával elhalasztható.  

- A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári évre 

vonatkozó bevételi elvárás összege, a támogatást igénylő kérelmére a 

veszélyhelyzet idejére eső hónapok számával arányosan csökkenthető.  

- A tételes adó megfizetése alól a veszélyhelyzettel összefüggésben átmenetileg 

mentesített kisadózó vállalkozások esetén, a Kincstár a tételes adót 

megfizetettnek tekinti.  

- A kisadózó vállalkozások esetében, a támogatást igénylő kérelmére a 

támogatási időszakra vonatkozó éves bevételi elvárás összege a veszélyhelyzet 

idejére eső hónapok számával arányosan csökkenthető (vehető figyelembe).  

Tájékoztatásul közöljük, hogy a veszélyhelyzet az azzal összefüggő jogi 

szabályozás alapján 2020. március 11-e és 2020. június 18-a között állt fenn. 

3. sz. 

melléklet 
Csongrád megye Csongrád-Csanád megye 

3. sz. 

melléklet 
4026 Debrecen, Bethlen u. 3. - 9. sz. III. emelet 4026 Debrecen, Hatvan utca 15. 

4. sz. 

melléklet 
- Nyilatkozat a csekély összegű támogatásról 

 

 

 


