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VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL! 

 

Gyakran Ismételt Kérdések 

 

VEKOP 8.3.1-16 Pályázati Felhívással kapcsolatban 
 

A válaszok a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Támogatáskezelési Főosztály észrevételeit tartalmazzák. 

 

 
1. Ha az állandó lakcím nem a Közép-magyarországi Régióban (KMR) van (pl. Eger), csak a 

tartózkodási hely van a KMR-ben (pl. Bp.), ebben az esetben egyéni vállalkozás 

létrehozásakor a székhely automatikusan az állandó lakcím lesz (Eger). Így a pályázati 

kiírásnak nem felelne meg a létrehozott vállalkozás. Szeretném a KMR-ben a projektemet 

megvalósítani, vállalkozásomat működtetni, hiszen életvitelszerűen is itt tartózkodom. 

Állandóra nem tudok bejelentkezni, mert albérletben lakom és nem engedik. Megoldást 

jelenthet-e ebben az esetben, ha létrehozom a lakcímkártya alapján az egyéni vállalkozásom 

és a bejegyzéskor megadok egy KMR-ben lévő telephelyet?  

Az egyéni vállalkozások székhelye nem csupán az alapító állandó lakcíme lehet, így egy egri 

állandó lakcímmel is lehet az egyéni vállalkozásnak Közép-magyarországi székhelye. 

A Felhívás szerint az alábbiakra kell figyelni: 

”A támogatást igénylő a Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a 

Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni 

vállalkozó.  

A Felhívásra csak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósítani kívánt projektre 

irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a 

támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.” 

Tehát a Felhívás szerint mind a székhelynek, mind pedig a megvalósulási helyszínnek a Közép-

magyarországi Régióban kell lennie. 

A vállalkozás székhelye a vállalkozás bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a vállalkozás 

levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, 

rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel 

összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.  

Az egyéni vállalkozó székhelye olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát 

képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

A vállalkozás telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a vállalkozás székhelyétől 

eltérő helyen (de azonos településen) található.  

Az egyéni vállalkozó telephelye (fióktelepe) olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó 

tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult. 

 

Egyéni vállalkozás alapításakor nyilatkozni szükséges: 
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Tudomásul veszem, hogy az általam megadott székhely, telephely(ek), fióktelep(ek) csak olyan 

ingatlan(ok) lehetnek, amelyek a tulajdonomat képezik, vagy amelyeknek használatára 

jogosult vagyok.  

A megadott ingatlanok megfelelnek a feltételeknek. 

 

Az egyéni vállalkozás szabályozásáról bővebben: 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról 

és az egyéni cégről 

Az 1. számú melléklet a 2009. évi CXV. törvényhez tartalmazza a kitöltendő űrlap részleteit 

segédletként 

Tehát a lakcímkártyán szereplő bármely címre létesíthető egyéni vállalkozás, amennyiben 

tudja igazolni, hogy erre jogosult (tulajdonos hozzájárulása). 

 
2. Az állandó lakcím (ahova az egyéni vállalkozás bejegyzésre kerül), lehet-e Eger, ha a 

tartózkodási hely Budapesten van?  

Bérköltség elszámolása esetében lehet, mivel a Felhívás a következőket írja elő: „A kevésbé 

fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 

Közép-Dunántúl) területén lakóhellyel rendelkező személy bérköltségének elszámolása csak 

azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolt bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkezik a Közép-magyarországi régióban.” Viszont az egyéni 

vállalkozás székhelye nem lehet Eger.  

 

3. A tárgyi eszközök külföldről is beszerezhetőek és elszámolhatóak-e? 

Az eszközbeszerzésre a Felhívás 3.1.2.2 b) 3.4.1.1 a) 5.5 II.1.és V.1 valamint 5.6 k), o), p) pontjai 

vonatkoznak. Nincs olyan kizáró ok, ami ezt megakadályozná, de a vonatkozó előírások, 

jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

4. A pályázat beadásakor már bejegyzett vállalkozással kell rendelkezni, vagy csak a támogatási 

döntés után szükséges létrehozni?  

A VEKOP 8.3.1-16 pályázatra csak olyan vállalkozás pályázhat, melyet azon természetes 

személy hozott létre, aki a Vállalkozz Itthon Fiatal! programban képzési Tanúsítványt szerzett 

és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezik.  

Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be 

támogatási kérelmet, tehát már bejegyzett vállalkozással lehet csak pályázni és a fejlesztés 

megvalósulásának helyszínének is bejegyzésre kell kerülni a Felhívás szerint: „A fejlesztés 

megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet” 

 

5. Csak a vállalkozásomban dolgozhatok főállásban, vagy máshol is vállalhatok munkaviszonyt? 

Ha igen, hány órában? 

A Felhívás nem írja elő, hogy csak főállású vállalkozóként lehet pályázni, illetve az egyéb 

munkaviszonyokra sem ír elő korlátozást. A Felhívás a következőket írja elő: „ A pályázás 

további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást 

létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító 

részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más 
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vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.” A vonatkozó előírások, 

jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

6. Mennyi elszámolási időszak van a pályázat megvalósítása során?  

A projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 

minimum 7 hónap, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartalmazza a számlák 

pénzügyi teljesítését is. 

Továbbá a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési 

igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de 

legkésőbb 2019. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó. 

A 8 hónapot meghaladó projektmegvalósítási időszak esetében támogatási előlegfolyósítás 

esetén, a támogatási előleg kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés 

igénylést szükséges benyújtani. A Felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, 

amennyiben előlegigénylés nem történik. A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást 

igénylő a megvalósítási időszakban maximum egy időközi kifizetési igénylést nyújthat be.  

 

7. Ezen időszak alatt más támogatásokat igénybe vehetek?  

A Felhívásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A 

támogatást igénylő több kiírásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes 

támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik 

pályázati forrást veszi igénybe. Jelen Felhívás keretében elnyert támogatás más támogatással 

nem kombinálható. 

 

8. Mennyi a vállalkozás fenntartási kötelezettsége? 1 vagy 3 év?  

3 év 

 

9. Ha a projekt alatt gyermeket vállalok, hogyan befolyásolja a vállalkozásban történő 

foglalkoztatásomat és a pályázati kötelezettségeket?  

A Felhívásban szereplő feltételeket, kötelezettséget az említett esetben is teljesíteni 

szükséges. 

 

10. A vállalkozás szüneteltetésére van-e lehetőség a fenntartási időszak alatt? 

A Felhívás szerint a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU 

Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. Egyéni vállalkozás esetében lehetőség van a vállalkozások 

szüneteltetésére, ezért a projekt fenntartási időszak alatt, az Irányító Hatóság egyedi 

engedélyével, a fenntartási időszak meghosszabbításának terhe mellett lehetőség adódhat az 

egyéni vállalkozás szüneteltetésére.  

 

11. A KATA-adó elszámolható a pályázat keretén belül?  

KATA adózó esetén csak a bérköltség számolható el.  

Továbbá a KATA-s adózás során fizetett tételes adó nem elszámolható költség. 

 

12. Egyéni vállalkozóként alkalmazottat vennék fel. Elszámolhatom a bérköltségét?  
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Igen, a Felhívásban meghatározott mértékben és a Felhívásban szereplő előírásoknak 

megfelelően. 

 

13. Üzlethelyiség felújítása elszámolható?  

Nem. Beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategória keretében csak eszközbeszerzés és 

immateriális javak beszerzésének költségei számolhatóak el.  

 

14. Mikorra várható döntés a pályázatokról? 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján 

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A támogatási 

kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt. 

A rendelet értelmében:  
(3) Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén 
a) folyamatos elbírálás esetén a beérkezés sorrendjében kell a támogatási kérelmeket 
jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, valamint a felhívásban előírt mérlegelést nem 
igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés alapján kell a támogathatóságukról dönteni 
 

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum 3.2. pontja alapján: 

Folyamatos elbírálás esetén az irányító hatóság a támogatási kérelmeket a beérkezés 

sorrendjében bocsátja jogosultsági és tartalmi értékelésre…. Ha a felhívás lehetőséget nyújt 

hiánypótlásra és a jogosultsági szempont(ok)nak való megfeleléshez hiánypótlás szükséges, 

akkor erről az irányító hatóság a támogatást igénylőt értesíti és legalább 7, legfeljebb 15 

naptári napos határidő kitűzésével felszólítja a támogatást igénylőt a támogatási kérelmének 

kijavítására. Hiánypótlási felhívásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlás során a 

támogatási kérelem tartalmán nem lehet változtatni. Amennyiben a támogatási kérelem 

megfelel a jogosultsági feltételeknek, az irányító hatóság megkezdi a támogatási kérelem 

tartalmi értékelését és erről értesíti a támogatást igénylőt. A jogosult támogatási kérelmeket 

az irányító hatóság a felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok szerint értékeli. A 

tartalmi értékelés folyamata a támogatási kérelmek minőségének tartalmi értékelési 

szempontok alapján történő vizsgálatát és ez alapján történő minősítését foglalja magában. A 

tartalmilag értékelt támogatási kérelmeket az iránytó hatóság döntésre terjeszti fel az irányító 

hatóság vezetőjének. Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási kérelemben 

található információk nem egyértelműek, ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására az 

irányító hatóság egyszeri alkalommal a támogatást igénylőtől tisztázó kérdés formájában 

információkat kérhet legalább 3, de legfeljebb 15 naptári napos határidő biztosításával. A 

tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs 

lehetőség. Az irányító hatóság vezetője a támogatási kérelem támogatásáról vagy csökkentett 

összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról vagy a 

támogatási kérelem elutasításáról dönt. A döntésről az irányító hatóság a következőképpen 

értesíti a támogatást igénylőt: a) támogatás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást 

igénylőt és az aláírt támogatói okiratot a döntés jóváhagyásától számított 10 naptári napon 

belül elektronikusan megküldi, b) elutasítás esetén a döntésről tájékoztatja a támogatást 

igénylőt, amely tartalmazza a támogatási kérelem elutasításának részletes indoklását, és a 

kifogás benyújtásának lehetőségéről és módjáról való tájékoztatást. 
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2016. július 05-én megválaszolt kérdések: 
 

15. A képzés végén beadott, a tanúsítvány kiadásának feltételéül szolgáló üzleti tervet a képző 

intézmény vagy az OFA bírálja el? Külön bírálat lesz a képzés végén és külön a támogatási 

kérelem beadásakor? 

A beadott üzleti tervet az OFA Nkft. megbízásából két független bíráló szakember bírálja el.  

A VEKOP-8.3.1-16 Felhívásra benyújtott támogatási kérelmek ellenőrzését az NGM Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság folytatja le. A támogatási kérelem 

része a jóváhagyott üzleti terv.  

 

16. Ha az OFA egy körben fogadja el az üzleti tervet, akkor az elfogadás azt jelenti, hogy az egyéb 

feltételek megléte mellett lehet jelentkezni a támogatásra? 

Igen. Az OFA Nkft. az üzleti tervek elbírálása során pontsorrendet alakít ki, ez alapján kerül 

jóváhagyásra, várólistára, illetve elutasításra egy üzleti terv. A jóváhagyott üzleti tervvel lehet 

megalapítani a vállalkozást és pályázni a VEKOP 8.3.1-16 pályázati forrásra. 

A VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 4.1 ac) pontja alapján: Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult 

vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet a VEKOP-8.3.1-16 Felhívásra. 

A további feltételeket a Felhívás 4. pontja tartalmazza. 

 

17. A pályázat feltétele a vállalkozás létrehozása. Ezzel egyidejűleg foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyt is kell létesíteni a vállalkozásban? (azaz a támogatási döntés és az előleg 

folyósítása előtt már fizetni kell a járulékokat?) 

A VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 3.1.1.1 pontja az alábbiak szerint rendelkezik a foglalkoztatás 

kapcsán:  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:  

Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység 

ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás 

munkavállalójának foglalkoztatása. 

A projekt megvalósítása alatt vállalt foglalkoztatást kell teljesíteni a betervezett ütemezés 

alapján. Amennyiben a foglalkoztatás az előleg folyósítása előtt megvalósul, ez esetben a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelve kell a bért és járulékait megfizetni.  

Más megítélés alá tartozik az egyéni vállaklozás, ahol azonnali jogviszony jön létre, illetve a 

társas vállalkozásba bejelentett foglalkoztatás. 

Egyéni vállalkozás esetén a választott adózási mód alapján kell a terheket leróni a megalapítást 

követően. Társas vállalkozás esetében a pályázó dönti el a tervezéskor, mikortól kezdi meg a 

foglalkoztatását. 

 

18. A KATA adózást választó vállalkozó esetében mit értünk bérköltség alatt, ha a KATA kivált 

valamennyi adót és járulékot? Mivel a KATA nem számolható el, ezért ebben az esetben 

személy jellegű költség nem számolható el? 

A kérdés kapcsán a Felhívás 5.5 és 5.8 pontja az irányadó, amely szerint KATA adózó esetén 

csak a bérköltség számolható el, illetve a KATA-s adózás során fizetett tételes adó nem 

elszámolható költség. A felhívás 5.5 pontja alapján (26. oldala), maximum 129.000 Ft 

tervezhető be havonta személyenként. Elszámolható pedig majd a tény költség lehet, de 

maximum 129.000 Ft mértékéig. Segítségként ajánljuk a NAV által kibocsátott KATA 
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szabályairól röviden c. füzetet tanulmányozni, mely elérhető az alábbi linken: 

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata 

 

19. A tanúsítvány megszerzése után mikor szükséges a támogatásra vonatkozó kérelmet 

beadni?  

A Tanúsítvány megszerzése nem elegendő, jóváhagyott üzleti tervvel is rendelkezni kell a 

pályázati kérelem beadásához. Csak az üzleti terv OFA NKft. általi jóváhagyása után lehet 

megalapítani a vállalkozást ás beadni a pályázati kérelmet. A VEKOP 8.3.1-16 Felhívás alapján 

2016. július 4-től 2018. július 4-ig folyamatosan, illetőleg a támogatási forrás kimerüléséig 

lehet támogatási kérelmet benyújtani.  

 

20. Kettéválasztható-e a két komponens, azaz a tanúsítvány megszerzése után kötelező-e 

pályázni a támogatásra? 

Az első komponensben való részvétel feltétele a pályázati kérelem benyújtásának. Minden 

résztvevőnek azzal a céllal kell elindulnia, hogy elérhesse a minimum 2, maximum 3 millió 

forintos támogatást. A résztvevő és a megvalósító szervezet érdeke is, hogy a képzést elvégzett 

és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező programrésztvevő be tudja adni támogatási kérelmét. 

A Vállalkozz Itthon Fiatal! programba bevontak Támogatási szerződés alapján elköteleződnek 

arra, hogy üzleti tervük jóváhagyása esetén támogatási kérelmet nyújtanak be a VEKOP 8.3.1-

16 pályázatra. 

 

21. A 3 év fenntartási kötelezettség a vállalkozás megtartására és/vagy a foglalkoztatásra 

(önfoglalkoztatás vagy más alkalmazása) is vonatkozik? 

A fenntartási kötelezettségre vonatkozó elvárásokat a VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 3.8 pontja 

tartalmazza, valamint a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének X. fejezete. 

Az üzleti tervben szereplő tevékenységet és a vállalkozást fenn kell tartani a 3 év alatt, a 

célindikátorokat szükséges teljesíteni ezáltal. 

 

22. Milyen módon igazolható a bérlet iroda vagy üzlethelyiség tehermentessége? A bármilyen 

kötelezettséggel rendelkező ingatlan nem bérelhető? 

A VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 6. pontjában szereplő dokumentumok beküldése kötelező a 

támogatási kérelemmel együtt. Amennyiben az értékelés során a per-és igénymentességre 

vonatkozó igazoló dokumentum beküldése szükségessé válik, akkor hiánypótlásra kerül sor. 

Kérjük, hogy a VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 3.6.2 pontja szerint járjanak el: nem támogatható olyan 

projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) 

kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per- és 

igénymentes. 

 

23. Milyen formában kell beadni a támogatási kérelmet? Az elkészült excel táblázatot kell online 

beadni?  

A Pályázati felhívás 4.3. c) pontja alapján a támogatási kérelem benyújtásának módja: online 

benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Mind a támogatási kérelmet, mind pedig a benyújtandó dokumentumokat az online kitöltő 

programon keresztül kell benyújtani. Kérjük, hogy a papír alapú nyilatkozat beküldésére 

kiemelten figyeljenek a Felhívás 4.3 és 6. pontjában szereplők szerint. 
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24. Az elektronikus kitöltő program megjelenése/elérése mikorra várható? 

A kitöltő program elérhető: https://eptk.fair.gov.hu/ 

 

25. Mivel a költségek Áfája nem számolható el a támogatás terhére, ezért a költségvetési 

táblázatot nettó értékekkel kell feltölteni? (és akkor a nettó összegnek kell max. 3.300.000 

Ft-nak lennie?) 

Amennyiben van a támogatást igénylőnek a támogatásból finanszírozott projekttel 

kapcsolatban ÁFA levonási jogosultsága, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA 

nélküli, nettó összköltsége. Ebben az esetben a KÖLTSÉGEK adatlapon az ÁFA nélküli, nettó 

költségeket kell szerepeltetni, le nem vonható ÁFA nélkül. Kérjük, hogy a nettó egységárra jutó 

sorban „0”-t rögzítsen ilyen esetekben. 

Amennyiben ÁFA körös, de nincs levonási joga, az ÁFÁ-val növelt összeget kell számolni. 

 

26. Az üzleti terv sablonban külön kell feltüntetni az ESZA és az ERFA terhére elszámolandó 

költségeket. Ezt hogyan kell értelmezni? 

Az Üzleti terv sablon tervezet még a felhíváshoz igazodva módosul (2016. júliusi információ, a 

továbbiakban már a végleges üzleti terv sablon rendelkezésre áll). A 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet alapján a költségek ESZA alapból számolhatók el. 

 

27. Jelenleg 1 főtevékenységgel indítható el a cég? Mikortól bővülhet a cégprofil, van erre 

bármilyen megkötés? 

A Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozó előírást. 

 

28. A termékek bérbeadását nem támogatja a pályázat. (Felhívás 5.6./m) A dekorációk 

kivitelezése szolgáltatásnak számít, vagy bérbeadásnak minősül? Amennyiben részben 

bérbeadásnak számít, úgy az önerőből bevont termékeket bérbeadhatjuk-e és a támogatott 

anyagokat csak szolgáltatás nyújtására használjuk fel? - A kérdés forrása, hogy vannak 

újrafelhasználható és nem újrafelhasználható dekorációk, kiegészítők, bútorok. 

A Felhívás 3.4.4 pontja szerint nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek 

keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét 

bérbeadási célra kívánja felhasználni.  

Kérjük, hogy a projekt tervezésekor a fenti elvárást és a Felhívás 3.8 pontjában szereplő, a 

fenntartási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat vegyék figyelembe.  

Az önerőből beszerzett termékek bérbeadása lehetséges, javasolt a képzés során igényelhető 

szakmai tanácsadás keretében az üzleti terv előállításához adószakértői konzultáció 

igénybevétele egyedi kérdésekben. 

 

29. Támogatott eszközök beleszámítanak-e a törzstőkébe kft létesítése során? A 10%-os önrész 

már lehet a tőke része? 

A Felhívás 4.1 b) pontja alapján a támogatást igénylők köre már létrejött vállalkozások közül 

kerülhetnek ki. A támogatott eszköz értékben közvetlenül nem, csupán az általa létrehozott 

eredmény értékeként kerülhet a törzstőkébe a létesítést követően a megfelelő számviteli 

feltételeknek megfelelve. 

https://eptk.fair.gov.hu/
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Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 8. pontjának 5. alpontjában szerepel, 

milyen formában történhet az önerő igazolása. Tőke rész nincs meghatározva, kivéve akkor 

lehet önrészként elszámolni, amennyiben a projekt megvalósítása érdekében lett végrehajtva 

tőkeemelés. Az önerővel a projekt megvalósítása során szintén el kell számolni, az önerő 

elszámolása pénzbeni önerőként történik. (Felhívás 3.10. pontja) 

 

30. Alvállalkozóim lehetnek, vagy van erre bármilyen megkötés? 

A Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozóan előírást. 

 

31. A projekt befejezése után még 3 évig vagyunk kísérve. Van-e arra megkötés, hogy 

amennyiben úgy ítélem meg, vagy úgy alakul, hogy a fenntartás érdekében a következők 

történjenek a csőd elkerülése érdekében: a céget eladom/átalakul bt-vé/összeolvad más 

céggel, bármi formai változás bekövetkezik, de a tevékenység megmarad velem vezetői 

pozícióban.  

A projekt átadására IH engedély mellett lehetőség adódik. A kedvezményezett személyének 

változására vonatkozó feltételeket a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

szabályozza. 

 

32. A támogatott tevékenységeknél mindig a legtakarékosabb megoldást kell választanunk. 

Amennyiben úgy ítélem meg, hogy minőségben a drágábbik megoldás az elfogadhatóbb, úgy 

lehetőség van-e ezt választani, amennyiben a különbözetet önerőből kiegészítjük? 

A Felhívás 6. pontja alapján a projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, 

hogy képezze. Javasoljuk, hogy az ajánlatkérés során az ajánlatkérési dokumentációban 

pontosan rögzítse a termék/szolgáltatás műszaki, szakmai tartalmát, így mérsékelhető annak 

valószínűsége, hogy az árajánlatokban a termékek/szolgáltatások minősége között jelentős 

eltérések lesznek. 

 

33. Facebook ill. Google Adwords kampányokat lehet majd elszámolni költségként, hiszen a 

vállalkozásomnak ezek lennének a fő promóciós csatornái? Ezeket a mai világban elég nehéz 

megkerülni, főleg webshopok esetén. 

A tervezett beszerzés vonatkozásában is ugyanazok a szabályok érvényesek, amelyek a 

Felhívás elszámolhatóságra vonatkozó részében is előírásra kerültek, az ÁÚF-ben foglaltaknak 

megfelelnek és amit a 272/2014 Kormány rendeletben foglalt vonatkozó része megkövetel. 

 

34. Kamerát és fényképészeti termékeket lehet-e igényelni, ha ezek alapvetően szükségesek a 

vállalkozás képi és videó anyagainak előállításához? 

A Felhívás 5.6 h) pontja szerint: csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen 

kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és 

árajánlattal vannak alátámasztva. 

Amennyiben az új eszköz beszerzése a fenti feltételnek megfelel, akkor támogatható. 

 

35. Az ingatlanbérleti szerződésnél, ha irodát bérelek a pályázat egy részéből, szükséges az 

irodát telephelyként vagy székhelyként megjelölni? Lehet 1 éves irodabérletet elszámolni a 

pályázat keretében? 
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A Felhívás 3.6.1 pontja szerint: a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő 

bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. (Jelen felhívásnál 

figyelembe kell venni, hogy a megvalósítás helyszíne a Közép-magyarországi Régió területe.) A 

megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, 

ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt 

megvalósítására. 

A Felhívás 5.6 g) pontja szerint: kizárólag a vállalkozói tevékenység végzésére szolgáló ingatlan 

(iroda- vagy üzlethelyiség) bérletének költsége támogatható, melyre legfeljebb az összköltség 

maximum 30%-a tervezhető, illetve számolható el maximális kiadásként. 

Mivel a vállalkozói tevékenység végzésére szolgáló ingatlan a megvalósulási helyszín, ezért a 

támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie. 

 

36. Pontosan hogyan kell igazolni a teljesítést? Elég egy számla vagy szükséges, hogy banki 

igazolás is legyen a fizetésről? 

Az elszámolni kívánt költségek teljesítésének igazolása függ a költség típusától, ezért kérjük, 

hogy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében és a 6. sz. mellékletben foglaltakat 

vegyék figyelembe.  

Általános érvényű, hogy a számla mögé a teljesítést igazoló banki átutalást, kiadási 

pénztárbizonylatot, vagy főkönyvi naplót mellékelni kell igazolva a kifizetés megvalósulását. A 

kifizetés bizonylatot a 6. számú melléklet II. bekezdésének 5. pontja fejti ki. 

 

37. Szeretném kérdezni, hogy használt büfékocsi, amely vontatható, vásárolható-e a támogatási 

összegből? (Gyros és óriáspalacsinta árulására)  

A Felhívás 5.8 pontja alapján nem elszámolható költség: a jármű (gépjármű, vízi jármű, légi 

jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, bérlete kivéve mozgó elárusítóhelynek 

átalakított jármű (beleértve vontatmány) beszerzése, bérlete. A Felhívás 5.6 o) pontja alapján: 

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. A mozgó bolt elszámolhatósági 

szempontból eszköznek számít, ezért kizárólag új mozgó elárusítóhelynek átalakított jármű 

(beleértve vontatmány) beszerzése támogatható. 

 

38. Az elnyert pályázati pénzből vásárolható-e használt  mozgó büfé autó (mozgó bolt)? Mert 

számomra a kiírás nem egyértelmű. Új eszközök beszerzését írja a pályázat, eszközöket 

mindenképpen újat szeretnék, de a mozgó bolt nem egy eszköz, hanem maga az üzlet.  

A Felhívás 5.8 pontja alapján nem elszámolható költség: a jármű (gépjármű, vízi jármű, légi 

jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, bérlete kivéve mozgó elárusítóhelynek 

átalakított jármű (beleértve vontatmány) beszerzése, bérlete. A Felhívás 5.6 o) pontja alapján: 

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. A mozgó bolt elszámolhatósági 

szempontból eszköznek számít, ezért kizárólag új mozgó elárusítóhelynek átalakított jármű 

(beleértve vontatmány) beszerzése támogatható. 

 

39. A kérelem beadásakor megalakított vállalkozás szüneteltethető addig az időpontig, amíg a 

támogatási összeg megérkezik? 

A Felhívás 3.5.2 pontja szerint a projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy 

amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói 
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Okirat hatályba lépését követően minimum 7 hónap, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, 

amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.  

A támogatási igények benyújtása folyamatos és egyszerűsített eljárásrend alapján történik az 

elbírálás, így a várakozási idő minimális a beadás és a támogatás megítélése között. 

Szüneteltetett vállalkozás részére Támogatói okirat nem adható ki. 

 

40. A Cash-flow táblázatnál milyen hónap legyen a tervezés kezdő dátuma? 

A tervezés első kezdő dátumának a projekt megvalósításának tervezett kezdő dátumát kell 

megadni. 

 

41. A 15% költség-átalány minden projekt esetében alkalmazható? 

A Felhívás 5.5.1 pontja tartalmazza az átalány alapú elszámolás alkalmazására vonatkozó 

előírásokat. A fejezetben foglaltak jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmekre 

vonatkozik. A Felhívás nem tesz különbséget projektek között. 

 

42. Van-e lehetőség a 7. hónap előtt forráslehívásra az előlegen kívül? 

Igen, azonban a kifizetési kérelmek ütemezésének tervezésekor kérjük, hogy a 272/2014 (XI.5.) 

Korm. rendelet előírásait vegyék figyelembe, kiemelt figyelmet fordítva az alábbi 

rendelkezésekre: 

120. § (1)575 A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti 

mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben 

beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi 

előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló 

keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, 

valamint hatékonyságáról. 

(2)576 Időközi kifizetési igénylést a mérföldkőben vállalt eredmények teljesülése esetén a 

mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani. 

(2a)577 Időközi kifizetési igénylést a projekt keretében felmerült költségek elszámolása 

érdekében mérföldkövek között is be lehet nyújtani, ekkor a szakmai beszámoló nem képezi a 

kifizetési igénylés részét. 

(3) Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén 

kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege 

meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kétszázezer forintot. 

117 § (7). A kedvezményezett a XXIII. fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, 

ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő 

előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül, illetve 

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

tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

Továbbá a Felhívás 3.5.2, valamint 5.4 pontja is kifejti. Bővebben elolvasható a Gyakran 

Ismételt Kérdések 6. pontjában a válasz. 

 

43. A projekt megvalósítását lehet-e szüneteltetni megkezdése után? 

A Felhívás 3.5.2 pontja szerint a projekt megvalósítására a projekt megkezdését, vagy 

amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj574id27ca
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj575id27ca
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj576id27ca
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Okirat hatályba lépését követően minimum 7 hónap, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, 

amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. 

A megvalósítás rendelkezésre álló időtartamánál a fentieket kell figyelembe venni. A fentiek 

szerint a projekt megvalósításnak folytonosnak kell lennie, a vállalkozás nem szüneteltethető. 

 

44. Üzleti tervemben szerepel franchise vásárlás. Pékség és kávézót szeretnék nyitni, köthetek 

franchise szerződést egy nagy pékséggel, aki beszállítja az árút és az üzlet nevüket is 

felveszem? 

A Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozóan előírást. 

 

45. A pályázati összeg egy jelentős részét árukészletre szeretném fordítani, szeretném tudni 

hogy erre van e lehetőségem vagy nincs? El lehet e számolni? 

A pályázati összeget anyagbeszerzésre, eszközbeszerzésre lehet fordítani a tevékenység 

megvalósulása érdekében. Árukészlet felhalmozására ez nem vonatkozik. Az árukészlet 

beszerzését más forrásból lehet megvalósítani, pl. kedvezményes forgóeszközhitelek: MNB, 

BVK. 

 

46. A megítélt támogatási összeg, példa kedvéért a 3 millió forint hány százaléka költhető el 

eszközbeszerzésre, van-e erre valamilyen kikötés? 

A Felhívás nem tartalmaz erre vonatkozóan előírást. A Felhívás 5.7. pontja alapján számítógép 

konfiguráció, vagy laptop esetében maximum bruttó 250.000.-Ft operációs rendszer nélküli 

érték számolható el. 

 

47. A tárgyi eszközöket Kínából szerzem be, akkor mi minősül számlának, ami az elszámoláshoz 

fontos? Vámkezelési jegyzőkönyv? Banki átutalás printscreen? 

Az eszközbeszerzést számlával kell igazolni, valamint annak teljesítését banki átutalással, 

kiadási pénztárbizonylattal, vagy naplófőkönyvvel lehetséges. 

A számla csak akkor számolható el, ha megfelel a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 6. 

mellékletében megfogalmazott szabályoknak, különösen a III. fejezet 2. pontjában 

foglaltaknak:  

2. Számla, mint elszámoló bizonylat 

2.1. A benyújtott számla e rendeletben foglalt benyújtás feltételeinek eleget tesz és alakilag, 

tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak [ÁFA törvény. X. fejezete, az Sztv. XI. fejezete] 

és eredeti példány. 

2.1.1. Elektronikus számla elszámolása esetén a kedvezményezett a számlát kizárólag 

elektronikus formában nyújthatja be a hitelesség megőrzése érdekében, azzal a feltétellel, 

hogy a záradékolás követelményeinek megfelel. 

2.2. A számlát a vállalkozási szerződésben, megbízási szerződésben, megrendelésben, szóbeli 

megállapodásról szóló nyilatkozatban (a továbbiakban együtt: szállítói szerződésben) 

megnevezett - az elszámoló bizonylat kiállítása időpontjában létező - szállító / szolgáltató / 

kivitelező állította ki. A szállítói szerződésben meghatározott adatokkal egyeznek a szállító 

számlán feltüntetett adatai (cím, adószám, bankszámlaszám). A vevő megnevezésénél a 

támogatási szerződésben szereplő kedvezményezett (konzorcium esetében az aktiváló 

konzorciumi partner, ha a felhívás megengedi egyéb intézmény, pl. intézmény fenntartója) 

szerepel, és annak adatai megegyeznek a támogatási szerződésben szereplő adatokkal, 
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valamint a monitoring és információs rendszer szerződés modulban rögzített adatokkal (cím, 

adószám). 

 

Ezen felül felhívjuk a figyelmét a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei q) pontjára: 

„Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 

lehetőség.”  

 

2016. augusztus 05-én kapott általános tájékoztató alapján: 

 

48. A megvásárolandó, majd feldolgozásra kerülő zöldség-gyümölcs az alapanyag költség 

kategóriában elszámolhatóak-e? 

„Tájékoztatjuk, hogy a VEKOP-8.3.1-16 Felhívás 5.5 (Elszámolható költségek köre) pontja nem 

tartalmaz „Alapanyagköltség” kategóriát.  

A Felhívás 5.5. V. pontja a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek” 

költségkategórián belül az alábbiakat tartalmazza: 

„1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (munkakör betöltéséhez szükséges 

munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100.000 Ft egyedi beszerzési 

összeget el nem érő kis értékű eszköz.)”  

Kérjük, hogy a fentieket vegyék figyelembe a projektek tervezésekor.” 

 

49. Minden árajánlat vonatkozásában kötelezőek a formai követelmények, vagy bizonyos 

esetekben, pl. interneten keresztül történő megrendelés esetén milyen formai előírástól 

lehet eltekinteni? 

„Tájékoztatjuk, hogy a Felhívás 6. pontja tartalmazza, hogy a „formai követelményeknek teljes 

mértékben megfelelő legtakarékosabb árajánlat fogadható el”, ezért a formai 

követelményektől nem lehet eltekinteni, minden árajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban 

szereplőket.” Lsd. Felhívás 6. pontjának 5. bekezdését. 

 

50. E-bay, aliexpress megrendelés elszámolható lesz, azaz az innen történő megrendelést 

elfogadják? 

„A tervezett beszerzés vonatkozásában ugyanazok a szabályok érvényesek, amelyeket a 

Felhívás elszámolhatóságra vonatkozó részében is előírásra kerültek, az ÁÚF-ben foglaltaknak 

megfelelőek és a 272/2014 Kormány rendeletben foglalt vonatkozó rész megkövetel. 

Amennyiben az előírásoknak megfelel a megrendelés, a beszerzés akkor elfogadható.” 

 

51. Nemcsak a 100.000 Ft feletti, hanem valamennyi beszerzés esetén kell a 3 db árajánlat? 

„Igen, a Felhívás 6. pontja értelmében minden költségtétel alátámasztására 3 db árajánlat kell. 

A Felhívás nem határoz meg összegszerű korlátot, csak a Felhívás 5.6 h) pontjában foglalt 

kivételt.” Felhívás 5.6 h) pontja alapján kivétel: csak azok a költségek számolhatók el, amelyek 

egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységeihez és megfelelő indoklással, 

kalkulációval és árajánlattal vannak alátámasztva. Egyes tételek esetében (személyi jellegű 

ráfordítás, munkába járással összefüggő költség, általános rezsi költség) a támogatást igénylő 

objektív indok miatt nem tud árajánlatot benyújtani, illetve árajánlat benyújtása nem 

szükséges (átalány alapú elszámolással érintett költségtételek) ebben az esetben a 

költségvetés szöveges indoklásában tényadatokon alapuló kalkulációt szükséges megadni.” 
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52. Előleg-elszámolás mértéke: Amennyiben a projekt költségvetését az alábbiak szerint 

tervezem, és igényelek előleget, majd a projekt megvalósítása során benyújtom a lenti példa 

szerint a kifizetési kérelmet, úgy ebben az esetben mekkora összeg kerül kiutalásra? 

 
„Az Irányító Hatóság nem határozott meg arányszámot az „előleg-elszámolás kötelező 

megkezdésére meghatározott” mérték vonatkozásában. 

1. sz. táblázat: Kifizetési igénylés benyújtása előleg és halasztott önerő igénybevételével: 
 

Projekt költségvetése 3 333 333 Ft 

Megítélt támogatás összege (Projekt költségvetés 90%-a) 3 000 000 Ft 

Igényelt előleg összege (megítélt támogatás 50%-a) 1 500 000 Ft 

  

1. számú kifizetési kérelem benyújtása 

Benyújtott számlák összege 1 666 666 Ft 

Önerő (10%) 166 666 Ft 

Igényelt támogatás összege (90%) 
1 500 000 Ft 

 

ebből elszámolni kívánok:   

előleg terhére 466 666 Ft 

számla alapú kifizetésre (a halasztott önerő miatt a megítélt 
támogatás 90%-a lehet a kifizetett összeg az előleggel együtt) 

1 200 000 Ft 

A Támogatott bankszámlaszámára utalt összeg: 1 200 000 Ft 

2. számú (záró)  kifizetési kérelem benyújtása 

Benyújtott számlák összege 1 666 667 Ft 

Önerő (10%) 166 667 Ft 

Igényelt támogatás összege (90%) 
1 500 000 Ft 

 

ebből elszámolni kívánok:   

előleg terhére 1 033 334 Ft 

számla alapú kifizetésre (a halasztott önerő miatt a megítélt 
támogatás 90%-a lehet a kifizetett összeg az előleggel együtt) 

300 000 Ft 

A Támogatott bankszámlaszámára utalt összeg: 300 000 Ft 
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2. sz. táblázat: Kifizetési igénylés benyújtása előleg igénybevételével és halasztott önerő 
nélkül: 

 

Projekt költségvetése 3 333 333 Ft 

Megítélt támogatás összege (Projekt költségvetés 90%-a) 3 000 000 Ft 

Igényelt előleg összege (megítélt támogatás 50%-a) 1 500 000 Ft 

  

1. számú kifizetési kérelem benyújtása 

Benyújtott számlák összege 1 666 666 Ft 

Önerő (10%) 166 666 Ft 

Igényelt támogatás összege (90%) 
1 500 000 Ft 

 

ebből elszámolni kívánok:   

előleg terhére 0 Ft 

számla alapú kifizetésre 1 500 000 Ft 

A Támogatott bankszámlaszámára utalt összeg: 1 500 000 Ft 

2. számú (záró)  kifizetési kérelem benyújtása 

Benyújtott számlák összege 1 666 667 Ft 

Önerő (10%) 166 667 Ft 

Igényelt támogatás összege (90%) 
1 500 000 Ft 

  

ebből elszámolni kívánok:   

előleg terhére 1 500 000 Ft 

számla alapú kifizetésre 0 Ft 

A Támogatott bankszámlaszámára utalt összeg: 0 Ft 

Kérjük a fentieket vegyék figyelembe a projektek tervezésekor.” 
 
OFA kiegészítés: 
A fenti táblázat az arányszámokat is mutatja, továbbá a „Benyújtott számlák összege” cellákban 
szereplő példák vállalkozásonként változhatnak a költségek ütemezése és a támogatási összeg 
időbeli felhasználásának fényében. 


