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Technikai információ a GYIK_ÜT könnyebb kezeléséhez: a GYIK_ÜT kérdései folyamatos 
sorszámozással jelennek meg. Amennyiben új kérdés jelenik meg a dokumentumban, minden esetben 
a kérdések bővülésével jár „ ÚJ ”ként jelöljük az előző verzióhoz képest.  DE amennyiben változik egy-
egy kérdésre adott válaszunk, minden esetben „ !VÁLTOZÁS! ” jelzéssel látjuk el, melyet a megelőző 
verzióhoz képest szükséges értelmezni! 

 
1.) Mikortól adhatóak be üzleti tervek? 

Az üzleti terveket 2019. november 11-től lehet a www.penzajovodhoz.hu oldalon 
benyújtanotok! 
 

2.) Kik nyújthatnak be üzleti tervet? 
Csak azok nyújthatnak be üzleti tervet, akik elvégezték a 106 órás képzést, arról 
tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az üzleti terv benyújtási lehetőségének megnyílásáról e-mail-
ben üzenetet küldünk. 
 

3.) Mely cellák kitöltése kötelező az üzleti tervben? 
FONTOS! Valamennyi piros színnel jelölt cella kitöltése kötelező. Piros cella üresen hagyása 
mellett benyújtott üzleti terv automatikusan elutasításra kerül. Kitöltést követően – és Enter 
vagy TAB billentyű megnyomásával a cella sárga színre vált! 
 

4.) Mi az a projekt megvalósításának éve vagy projektév? 
A projektév (12 hónap) az a teljes év, amire a Magyar Államkincstárhoz (MÁK) benyújtott 
pályázatod vonatkozik. Ezt az évet kell az üzleti terveddel alátámasztani!  
 

5.) A projektindítás időszaka az üzleti tervben szereplő kezdő dátum? 
Ha a projektindítás időpontjára gondoltál, akkor igen. A projekt időszaka, ettől a dátumtól 
számított 12 hónap. 
 

6.) Milyen kezdési dátummal indulhat el a projektem? 
Az alátámasztott projekted kezdetét úgy tervezd, hogy annak megvalósításának kezdete az 
üzleti terv hozzánk történő tervezett beadását követő második hónap első napja legyen, mert 
ellenkező esetben a MÁK azt el fogja utasítani! (pl. ha valaki 2019. november 11-én adja be 
üzleti tervét, a legkorábbi várható projektindítási időszak 2020. január 1.) 
 

7.) Mikor alapítható meg legkorábban a vállalkozásom? 
Vállalkozásodat leghamarabb az üzleti terv jóváhagyását igazoló tanúsítvány dátumát követő 
napon alapíthatod meg. (Várhatóan ez a benyújtást követő legkésőbbi 30. napon 
megtörténik) 



8.) A MÁK tájékoztatója alapján a jóváhagyott üzleti terv elfogadása után megalapítható a 
vállalkozás. Például, ha valaki 2019.11.01-én benyújtotta az üzleti tervét a PAJ (Pénz a 
jövődhöz!) programhoz, jóváhagyásra kerül jó esetben 1 hónapon belül, így 2019.12.01-én 
megalapítja a vállalkozást, az üzleti terve benyújtása alapján a projekt kezdete az Önök 
tájékoztatása alapján 2020.01.01-én lehet leghamarabb és a tájékoztató alapján az 
elszámolhatóság a projekt megkezdésétől lehetséges. A vállalkozás megalapítása és a 
projekt kezdése közötti időben vásárolt eszközök, anyagok elszámolhatóak-e, amit 
tervezett az üzleti tervben? Hiszen a vállalkozás elindítása után minél hamarabb szükséges 
az eszközök, anyagok megvásárolása. Az átalány költségek között tervezett anyagok, 
eszközök stb. megvásárlásának az igazolására milyen alátámasztó dokumentumokat 
fognak majd kérni ellenőrzéskor? Számla, üzembe helyezési jegyzőkönyv, vagy mivel 
átalány költség, ezért csak magát a megvásárolt dolgot kell-e bemutatni az üzleti terv 
alapján? 
Kizárólag a projekt időszakban (adott esetben 2020.01.01. után) vásárolt eszközök 
számolhatók el a projektben. Azonban a projektben az eszközökkel nem kell külön 
elszámolni, azok a vállalkozáshoz szükséges egyéb felmerülő költségei között, a bérjellegű 
költségek 40%-a erejéig tervezhetők. Az üzleti tervet a projekt megkezdésének időpontjától 
számított egy évre kell benyújtani, így az azt megelőző tevékenységek bemutatása 
alapvetően nem szükséges. Ennek ellenére a róluk keletkezett számlákat meg kell őrizni, és 
egy esetleges ellenőrzés során fel kell tudni mutatni. 
 

9.) Amennyiben 2019. november 1.-én benyújtom bírálatra az üzleti tervemet, amiben 2020. 
január 1. a projekt kezdés, és megalapítom a vállalkozást, arra van-e lehetőség, hogy 
decemberben benyújtsam a MÁK felé? Vagy meg kell várnom a projektindítás dátumát a 
beadásra is, hogy ne kerüljön elutasításra? 
A MÁK közleménye alapján támogatási időszak kezdetéről a támogatási kérelem 
benyújtásakor nyilatkozni 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. 
 

10.) A vállalkozás megalapítása után mikor lehet benyújtani a kérelmet? 
Gyakorlatilag azonnal, a MÁK elektronikus felületén keresztül! Arra azonban figyelni kell, 
hogy 90 napon belül ez meg is történjen, mert 3 hónapnál nem régebbi vállalkozás pályázhat 
a vissza nem térítendő támogatásra. 
 

11.) Mennyi idő várható a kérelem elbírálására? 
A MÁK tájékoztatása szerint 60 nap alatt bírálja el a kérelmeket (a 187/2019. (VII. 30.) Korm. 
rendelet és a MÁK tájékoztatója). 
 

12.) Az üzleti terv tanácsadás és a mentorálas között mi a különbség? 
Üzleti terv tanácsadást képzési tanúsítványokkal rendelkező célcsoporttag vehet igénybe. A 
képzést követően mindenkinek lehetősége van üzleti terv tanácsadáson részt venni, de ez 
nem kötelező, az üzleti terv e nélkül is beadható.  
Mentorálásban, a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező létrejött vállalkozások részesülnek, a 
megalapítást követő első 12 hónapban. Ez kötelező, azaz minden a programban szereplő 
jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozónak segítséget fog nyújtani. 
 

13.) A vállalkozás a fő tevékenysége mellett, amennyiben más tevékenységet is kíván felvenni, 
azt írja be az üzleti tervbe, akkor is, ha ez csak a vállalkozás beindítását következő 2., vagy 
3. évben van betervezve? 
Amennyiben releváns az üzleti tervben a további tevékenység – azaz befolyásolja a 
bevételeket és/vagy a ráfordításokat – mindenképpen érdemes beleírni. 



 
14.) Ha igen, akkor tervezhető-e a bevételi oldalon az első évben 0.- Ft árbevétel, erre az egyéb 

tevékenységre? 
Igen. 
 

15.) Amennyiben az 14. pontban megjelölt lehetőséggel kíván élni a vállalkozó, úgy a "Tervezett 
értékesítés az elkövetkező 4 évben" résznél csak néhány darab tevékenységet tud beírni. 
Hogyan lehet a sorokat bővíteni? 
Nem elvárás a további lebontása a tevékenységeknek, ami a fenti esetben azt jelenti, hogy 
tevékenységcsoportot kell létrehozni, és annak a bevételét megtervezni.  
 

16.) A Ráfordítási tervnél a 15. sornál: a műszaki berendezéseknél, kell-e részletezni, ha több 
berendezés lesz, vagy elég összesített értéket beírni? 
Nem szükséges részletezni, elég az összesített értéket beírni. 
 

17.) Milyen összeggel számoljunk az előleg lehívásnál? 
Az előleg lehívásánál a vonatkozó kormányrendelet szerint: 187/2019. (VII. 30.) Korm. 
rendelet 49. § (1) A támogatási kérelem előzetes kifizetés igénylésnek is minősül. (2) Az 
előzetes kifizetés összege a támogatói okiratban jóváhagyott támogatás összegének 50%-a. 
 

18.) A használt eszköz vásárlást az önerőbe bele lehet-e tenni? 
Az üzleti tervbe bele lehet tenni, de a pályázat nem vár el önerőt. 
 

19.) Összeférhetetlenségnek számít, ha a bérleti díjat családtagnak fizetni? Pl. valaki a szüleitől 
bérelheti-e az üzlethelységet? 
Sajnos összeférhetetlen lásd. 38. pont! 
 

20.) Csak a vállalkozás főtevékenységére lehet pályázni, vagy a feltüntetett 
melléktevékenységre jellemző eszköz beruházásra is? 
A főtevékenységet a vállalkozónak meg kell adnia a pályázata során, melyet a 
projektmegvalósítás és a fenntartás évében nem módosíthat. Ezzel a tevékenységgel nyújtja 
be a pályázatát, logikusan ehhez a tevékenységhez szerezhet be eszközöket is. 
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az egyéni 
vállalkozás ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben 
meghatározott főtevékenységgel, továbbá főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem 
módosítja, illetve új főtevékenységet nem vesz fel. Az eszközbeszerzésnek kapcsolódnia kell a 
főtevékenységhez, de hogy mely eszközök szolgálják üzleti tervének megvalósítását, azt Ön 
szabadon választhatja meg. Az eszközöket az átalány költségek terhére szerezheti be. 
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek 40%-ban meghatározott átalányt 
lehet az eszközbeszerzés költségeinek fedezetére felhasználni. AZ ÁTALÁNY FELHASZNÁLÁSA 
CSAK A FŐTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDHAT. Az átalányköltségek felhasználásáról a záró 
beszámolóban szükséges nyilatkozni az elektronikus felületen, az elszámoláshoz alátámasztó 
dokumentumokat benyújtani nem kell. 
 

21.) Eszközberuházásnál pl. laptopot szeretnénk vásárolni. Mennyire kell részletesen 
beazonosítani a terméket: Márka, típus, teljesítmény, ár, melyik üzletből? Kérjük 
pontosítsák mik az elvárások! Vagy pl. beírunk egy árat, de a beszerzéskor ez az ár már nem 
az, mint a pályázat beadásakor. Ilyenkor mi a teendő? 
Nem szükséges pontos specifikáció, érdemes az eszköz árát úgy megválasztani, hogy abból az 
összegből be lehessen szerezni azt. 

  



22.) Az eszköz, áru vásárlások lehetnek készpénzesek, vagy csak átutalásosak? 
A 187/2019. Korm. rendelet szerint: „A támogatás fogadására, pénzforgalmának 
lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez legkésőbb a támogatási kérelem 
benyújtásakor rendelkeznie kell saját pénzforgalmi bankszámlával, illetve a vállalkozást 
alapító személynek ügyfélkapu regisztrációval. Javasolt, hogy a támogatást igénylő önálló 
pénzforgalmi bankszámlával rendelkezzen a gazdasági tevékenység folytatására egyéni 
vállalkozó esetében is. A támogatás Magyarországon vezetett pénzforgalmi számlára 
utalható. 
 

23.) A projekt megvalósítása során van-e lehetősége a változtatásokra? Mely esetekben igen, 
mely esetekben nem? 
Ez a kérdés a Magyar Államkincstár (MÁK) pályázati felhívására vonatkozik, ennek 
megválaszolására keressétek a MÁK GINOP ügyfélszolgálatát: 
(http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop ) 
 

24.) Az üzleti terv, ráfordítási terv fül, az eszközök bemutatásánál hogyan lehet sorokat 
beszúrni?  
Nem lehet, és nem is szükséges sorokat beszúrni. Össze kell vonni egyes ráfordításokat illetve 
eszközöket és amennyiben releváns a szöveges részben ki lehet fejteni, hogy egy-egy sor 
milyen sorokból tevődik össze! 
 

25.) Az árubeszerzést hogyan kell feltüntetni, tételesen vagy áru típusonként? Pl. 12-pár nő fél 
cipő, fantázia névvel, vagy beírhatjuk például 500 ezer Ft lábbeli termékek,200 ezer Ft 
méteráru, 500ezer Ft női ruházat? 
Olyan szinten szükséges részletezni, hogy a bíráló, mint külső szemlélő, megértse, hogy miről 
is van szó. Pl. 1.200.000 Ft árukészlet – és a szöveges résznél lehet kicsit kibontani. 
 

26.) Szállítók üzleti partnerek megnevezése, mi történik, ha a lebonyolítás során más partnertől 
kell, hogy vásároljak, mert nincs az adott termék? 
Nem probléma, természetesen ilyen esetben választható más beszállító is. 
 

27.) A szállítókkal szükséges-e együttműködési megállapodást kötni? 
Nem szükséges a projekt, pályázat miatt. 
 

28.) Magát az üzleti tervet milyen formában tudom elküldeni Önöknek, (elektronikusan vagy 
postai úton) illetve a fedéllapon található aláírást hogyan tudom megvalósítani, 
amennyiben elektronikusan kérnék? 
Az üzleti tervet elektronikusan a www.penzajovodhoz.hu felületen szükséges feltölteni, 
Kizárólag a honlapon szereplő védett formátumú excel fájl formájában. (Bármilyen módon 
feloldott táblázatok azonnali elutasításra kerülnek!)  
A FEDLAPOT azonban pdf formátumban fel kell tölteni az excel fájl mellett! Ez azt jelenti, 
hogy a kitöltés után csak ezt a „fület” ki kell nyomtatni, aláírni és szkennelt formátumban 
feltölteni a www.penzajovodhoz.hu oldalra. 
 

29.) Kell-e bármit is kinyomtatnom és papír alapon belküldeni az üzleti terv jóváhagyásához? 
Beküldeni papír alapon semmit sem szükséges, azonban az Üzleti terv elkészítése után a 
FEDLAPOT aláírt pdf formátumban fel kell tölteni az excel fájl mellett! (lásd 29. pont) 
 

30.) A bírálat után mennyi idő múlva utalják az előleget? 
A MÁK tájékoztatója alapján az előleg a támogatási kérelem elfogadásának időpontjában 
folyósítandó: "187_2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, 49. § (1) A támogatási kérelem előzetes 
kifizetés igénylésnek is minősül. (2) Az előzetes kifizetés összege a támogatói okiratban 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop
http://www.penzajovodhoz.hu/
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jóváhagyott támogatás összegének 50%-a. (3) A jóváhagyott előzetes kifizetés összege a 
támogatói okirat hatálybalépését követően folyósítandó." 
 

31.) Amennyiben megalapítom a céget (esetemben kft.) arra van-e lehetőség, hogy ne teljes 
munkaidőben legyek bejelentve csak a projektkezdés időpontjától? 
A támogatási kérelem benyújtásakor főállású, önfoglalkoztatónak kell lenni, és a vállalkozás 
megalapításától számítva maximum 90 napod van a pályázatod benyújtására! A két időpont 
között van rá lehetőség. 
 

32.) A vállalkozás megalapítása mellett lehet-e másodállást vállalni? Konkrétan a cégalapítás és 
a MÁK előzetes kifizetési időszak között? 
Lehet, 36 óránál kevesebb időben 
 

33.) Amennyiben az üzleti tervem elutasításra vagy hiánypótlásra visszaküldésre kerül, a 
jóváhagyás ugyanúgy megtörténik 30 nap alatt? 
NEM számít bele a hiánypótlás ideje a 30 napos elbírálási időbe, azaz a hiánypótlás idejével 
hosszabbodik az elbírálási idő. 
 

34.) Mit jelent a Cash-Flow 1. és 2. évi táblázata? 
Valójában az „cash-flow 1. év” fül a 2020. naptári év, míg a „cash-flow 2. év” fül a 2021. 
naptári év pénzáramait jelenti, ami biztosan lefedi minden pályázó első projektévét is!  
Minden esetben a Cash-Flow 2. táblázata a 2021 évet jelöli és meg kell tervezni a teljes év 
pénzáramait havi bontásban! A CF 3. ás CF 4. táblázatok 2022 illetve 2023. évet jelentik, de 
ott már elegendő az éves összegeket beírni! 
 

35.) Katás vállalkozás esetén milyen feltételeknek kell megfelelni? (Árbevétel követelmény, 
Kifizetési ütemezés.) 
Az (ár)bevétel követelménye a fenntartási időszakban jelentkezik, ennek értelmében a 
fenntartási időszakban (a támogatási időszak utolsó napját magában foglaló naptári évben) 
minden vállalkozásnak, így a KATA-s vállalkozásoknak is el kell érniük minimum 1 millió 
forintos (ár)bevételt. A bevétel emellett a KATA adózók esetében a támogatási összeg 
meghatározásánál is fontos: a projekt keretében elérhető tőketámogatás bérhez kötött, a 
bérköltségre kifizetett összeg 40%-áig támogathatók más tevékenységek. A KATA adózók 
jövedelmét a vállalkozás bevételéből számoljuk, a vonatkozó jogszabály (kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény) alapján a 
vállalkozás bevételének 60%-a minősül jövedelemnek. Ez azt jelenti, hogy a teljes támogatási 
összeg elnyeréséhez a KATA-s adózónak a támogatási időszak alatt 5 445 000 forintos 
bevételt kell elérnie (mivel ennek 60%-a 3 267 000 forint, a havi maximális bérköltség egy 
évre számított összege). 
A kifizetés ütemezése a következő: 
A támogatási kérelem benyújtása egyben előzetes kifizetési igénylésnek is minősül. A Magyar 
Államkincstár maximum 60 napon belül elbírálja a beérkezett kérelmeket és pozitív 
támogatói döntés esetén kifizeti a megítélt támogatási összeg felét. A támogatást igénylőnek 
ezt követően az üzleti terv megvalósításának 5. hónapjában kell benyújtania az időközi 
kifizetés igénylését, illetve a projekt 1-4. hónapjairól szóló beszámolót. A kifizethető összeg 
meghatározásának alapja a KATA-s adózók esetében az 1-3. hónapokra nyilatkozott bevétel 
60%-a (mivel ez jelenti a KATA-s adózók esetében a jövedelmet). Ha ennek egy hónapra 
visszaosztott összege kevesebb, mint a garantált bérminimum (235 950 Ft), akkor a garantált 
bérminimum havi összege (235 950 Ft), illetve az ehhez kapcsolódó átalány kerül kifizetésre 
az 1-3. hónap vonatkozásában. Az elbírálás ideje ez esetben is 60 nap. Újabb kifizetésre a 
projekt végén kerül sor, a támogatást igénylőnek az üzleti terv megvalósításának 12. 
hónapját követő hónapban kell záró beszámoló keretében záró elszámolást benyújtania, 



amelyben nyilatkozik a 9-12. hónapjai során elért bevételéről vagy felmerült bérköltségéről. 
A kifizethető összeg meghatározásának alapját a vállalkozás adatszolgáltatása, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásából származó adatok jelentik. KATA-s vállalkozások 
esetén a Kincstár összeadja az időközi kifizetés igénylésben (1-4.hónap), az időközi 
beszámolóban (5-8. hónap) és a záró elszámolásban (9-12. hónap) nyilatkozott bevételi 
adatokat és összehasonlítja az adóbevallásban megadott bevételi adatok összegével. A kettő 
közül a kisebb értéket veszi elfogadott bevételnek és ennek 60%-át, de legfeljebb a 
kötelezettségvállaláskor meghatározott összeget tekinti foglalkoztatási költségnek és ehhez 
számítja a 40%-os átalány összegét. Az ezek alapján megállapított 12 havi összköltség 
összegéből kivonásra kerül az előzetes kifizetés és az időközi kifizetés igénylés alapján 
kifizetett támogatás és az így megkapott összeget fizeti ki a vállalkozás részére. A záró 
elszámolás ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha a támogatási időszakkal érintett naptári 
évekre vonatkozó adóbevallások adatai elérhetőek a NAV-nál. A kisadózó vállalkozásoknak a 
következő év februárjáig kell nyilatkozniuk a megszerzett bevételről, melyből a NAV a 
Kincstár számára nyáron szolgáltat adatot, így a záró kifizetés bizonyos esetekben, időben 
eltolódhat. 
Az időszaki beszámolóval kapcsolatos részletes információk a Kincstár honlapján kerülnek 
közlésre: 
 http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop 

 
36.) Előleglehívás legkorábbi időpontja és összege, valamint elbírálási ideje 

A támogatási kérelem benyújtása egyben előzetes kifizetési igénylésnek is minősül, összege a 
megítélt támogatási összeg fele. A Magyar Államkincstár maximum 60 napon belül elbírálja a 
beérkezett kérelmeket. 

 
37.) Előlegből tárgyi eszközre fordítható összeg. 

Mind az előleg, mind a támogatási összeg foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható 
költségének maximum 40%-a fordítható tárgyi eszközökre (és egyéb, nem foglalkoztatási 
tevékenységekre). 
 

38.) Rokontól való üzlethelyiség bérlése lehetséges-e? Amennyiben igen, fel kell e tüntetni 
valahol az ismeretséget? 
A pályázati felhívások (GINOP-5.1.10-18,  GINOP 5-2.7-18) 5.6 Az elszámolhatóság további 
feltételei című pontja, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b 
pontja értelmében összeférhetetlenség miatt nem lehetséges a rokontól való bérlés. Az 
összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 
2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az 
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér 
házastársa. 

 
39.) A (GINOP-5.1.10-18,  GINOP 5-2.7-18) felhívásban 3.4.11./A/e/ef pontban nem tudtunk 

értelmezni egy mondatot: 
“A Bér és járulékai jogcímen kifizetendő támogatás nem haladhatja meg az adóhatóságnak 
bejelentett éves bevétel 60%-át" 
A projekt keretében nyújtott támogatás az egyszerűsített elszámolás elvén alapul, melynek 
lényege, hogy a támogatási összeg alapját az önfoglalkoztatás és más munkavállaló 
foglalkoztatása után kifizetett bérköltség adja, más tevékenységek a foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó elszámolható költségek 40%-ának mértékéig finanszírozhatók. A KATA-s 
vállalkozások esetében a vállalkozó nem fizet ki maga számára bért, nincs vállalkozói kivét, a 
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény) 
alapján azonban a vállalkozás bevételének 60%-a minősül jövedelemnek. A fenti hivatkozás 

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


tehát azt jelenti, hogy a KATA-s vállalkozások esetében maximum a NAV felé bejelentett 
bevétel 60%-a tekinthető jövedelemnek és fizethető ki ez alapján támogatás. 

 
40.) Hol érhetőek el a fenti GINOP-5.1.10-18,  GINOP 5-2.7-18 felhívások és melyik kikre 

vonatkozik? 
GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, azaz a 30 éven 
felettieket érinti, míg GINOP 5-2.7-18 konstrukció a 18 és 30 év közötti. személyekre 
vonatkozó felhívás.  

 GINOP-5.1.10-18: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-
vlsnak-tmogatsa 

 GINOP 5-2.7-18: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-
vlsnak-tmogatsa 

 
41.) A költségek tervezésénél az összes költséget be kell írni az üzleti tervbe, vagy csak azokat, 

amelyeket a pályázatban el szeretnénk számolni? 
Az összes költséget be kell írni. 
 

42.) A támogatási kérelem benyújtásakor működő vállalkozásra van-e szükség, vagy az első 
részletből finanszírozható-e a beruházás, és majd ezt követően is létrehozhatom 
vállalkozásom? 
A támogatási kérelmet csak vállalkozás nyújthatja be. A támogatás iránt érdeklődők a képzést 
magánszemélyként végzik el, az elvégzett képzésről és Üzleti Tervük jóváhagyásáról 
tanúsítványt kapnak, melynek birtokában és vállalkozásuk megalapítását követően 
nyújthatják be támogatási kérelmüket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Fontos, 
hogy támogatási kérelmet kizárólag a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 
hónappal korábban alakult vállalkozások nyújthatnak be. 
 

43.) A vállalkozás indítását követően leghamarabb mikor lehet vállalkozói formát választani?  
- Első évet követően? 
- Második évet követően? 
Vállalkozói formát választani a vállalkozás megalapításakor szükséges, a vállalkozói forma 
váltására a 12 hónapos támogatási időszak után nyílik lehetőség. 
 

44.) Szállító járművet lehet-e vásárolni a támogatás összegéből? 
A felhívás (GINOP-5.1.10-18,  GINOP 5-2.7-18) 5.8 Nem elszámolható költségek köre k) 
pontjában foglaltak alapján a „jármű (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros 
jármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz 
lízingelése” nem számolható el a projekt keretében. 

 
45.) A kifizetési ütem nem Katás vállalkozás esetében? 

A kifizetés ütemezése a következő: 
A támogatási kérelem benyújtása egyben előzetes kifizetési igénylésnek is minősül. A Magyar 
Államkincstár maximum 60 napon belül elbírálja a beérkezett kérelmeket és pozitív 
támogatói döntés esetén kifizeti a megítélt támogatási összeg felét. A támogatást igénylőnek 
ezt követően az üzleti terv megvalósításának 5. hónapjában kell benyújtania az időközi 
kifizetés igénylését, illetve a projekt 1-4. hónapjairól szóló beszámolót. Nem kisadózó 
vállalkozás esetében az időközi kifizetés alapja az 1-3. hónapok során ténylegesen felmerült 
bérköltség összege (melyet a MÁK a NAV adatai alapján ellenőriz), figyelembe véve a 
kötelezettségvállaláskor megállapított havi felső korlátot, az elbírálás ideje 60 nap.  Újabb 
kifizetésre a projekt végén kerül sor, a támogatást igénylőnek az üzleti terv megvalósításának 
12. hónapját követő hónapban kell záró beszámoló keretében záró elszámolást benyújtania, 
amelyben nyilatkozik a 9-12. hónapjai során elért bevételéről vagy felmerült bérköltségéről. 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa


A nem kisadózó vállalkozások esetében a Kincstár NAV adatok alapján megállapítja a 
tényleges foglalkoztatási költséget a teljes 12 hónapra. Az így megkapott foglalkoztatási 
költség és vállalkozásindítási átalány összegéből kivonásra kerül az előzetes kifizetés és az 
időközi kifizetés igénylés alapján kifizetett támogatás és az így megkapott összeget fizeti ki a 
MÁK a vállalkozás részére. 
 

46.) Üzemanyag költség elszámolható-e?  
A MÁK (HEV/86-1386/2019 számú) 2019.11.11-i állásfoglalása alapján: 
„Az átalány 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleményének 10. pontjában felsorolt 
költségekre ad fedezetet. Ezen költségek közé tartozik a felsorolás szerint az 
„anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges 
anyagbeszerzés”. 
Az anyagok a termék-előállítás, vagy szolgáltatásnyújtás során felhasznált munkatárgyak, 
melyek eredeti formájukat elveszítik és értékük az előállított termék, vagy nyújtott 
szolgáltatás értékében jelenik meg. 
A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 3.§ (5) bekezdés 6. pontja szerint anyagok az alap-, segéd-, 
üzem- és fűtőanyag, alkatrészek és egyéb anyagok. Amennyiben az üzemanyag a vállalkozás 
létrehozásához, működéséhez, a termék előállításához vagy a szolgáltatás nyújtáshoz 
szükséges, az átalány terhére elszámolható.” 
 

47.) A célcsoporttagok számára kiírt 187/2019. Korm. rendelet szerint nem adható ki támogatói 
okirat azon támogatást igénylő részére, amely felnőtt tematikájú – különösen szexuális 
tartalmú vagy 18 év feletti vendégkört kiszolgáló – szolgáltatást nyújt, vagy ahhoz 
kapcsolódó tevékenységet végez. Kérdésünk, hogy kocsmák, bárok, üzemeltetése ebbe a 
körbe tartozik –e, hiszen ezen helyek nem csak alkoholt, hanem 18 év alattiak által 
vásárolható üdítőt, szendvicset, stb. is sokszor felszolgálnak, így a megítélésük a 
szabályozás szempontjából számunkra kérdéses? 
A MÁK állásfoglalása szerint, ha a szerepel a vállalkozás tevékenységei között alkoholos italok 
árusítása, függetlenül attól, hogy mi egyébbel foglalkozik még, nem támogatható a GINOP-
5.2.7 és a GINOP-5.1.10 konstrukciók keretében. 
 

48.) !VÁLTOZÁS! Melyek akkor a nem elszámolható költségek, mik azok a költségek amelyek 
nem számolhatók el a támogatási konstrukció(k) keretében? 
A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a GINOP-5.2.7 és a GINOP-5.1.10 pályázati 
konstrukciók 5.8 pontja határozza meg a nem elszámolható költségek körét, az alábbiak 
szerint: 
„5.8 Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül 

mindazon költség, amely a Felhívás 6.1. fejezet 7. pontjának megfelelően nincs alátámasztva 

3 db árajánlattal, továbbá amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: (Az árajánlatok 

megléte a vállalkozójelöltek Üzleti tervének elkészítéséhez és a projektje megvalósításában 

NEM releváns!)  

a) infrastrukturális javak vásárlása 

b) föld-, telek-, ingatlan vásárlás; 

c) levonható áfa; 

d) kamattartozás kiegyenlítés; 

e) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában 

nyújtott 



vissza nem térítendő támogatás formájában; 

f) hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

g) deviza-átváltási jutalék; 

h) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 

i) bírságok, kötbérek és perköltségek 

j) konyhai eszköz irodába; 

k) jármű (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű, vízi jármű, légi jármű, 

vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése; 

l) a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől 

és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő 

eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség; 

m) a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett adókedvezmény; 

n) jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem 

igazolható; 

o) olyan bérköltségek, melyet nem a munkáltató fizet meg, vagy azt a munkáltató 

visszaigényelheti (pl. apai pótszabadság, táppénz munkáltatói hozzájáruláson felüli 

része) 

p) a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját 

teljesítésként nyújtott az 5.6. o) pont kivételével szolgáltatás, saját maga által 

forgalmazott rendszer bevezetésének költségei; 

q) a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében az 5.6. o) pont kivételével 

felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott 

partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti 

hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti 

hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa 

előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, 

saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, így különösen 

o műszaki gépek, berendezések, 

o immateriális javak, 

o és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, 

r) a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, 

karbantartási költsége; 

s) műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei; 

t) meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép 

teljesítménye, paramétere megváltozik; 

u) eszközök leszerelési költsége; 

v) azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti 

vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a 

támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak; 

w) termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, 

forgalom utáni) díja.” 

  



49.) !VÁLTOZÁS! A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie 
pont szerint: „ A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó 
napja) magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók 
esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1 000 000 Ft-ot. „ Kérdésünk: 
amennyiben a pályázó több bevételt tervez, mint a minimum 1 000 000 Ft, akkor annak el 
nem érése von-e szankciót maga után? Pl. ha valaki 3 500 000 Ft bevételt tervez az első 
évre, de csak 3 000 000 Ft fog elérni, ami meghaladja az elvárt minimum 1 000 000 Ft-ot, 
akkor keletkezik-e visszafizetési kötelezettsége? A MÁK az elszámolás ellenőrzésekor a 
vállalt bevételt ellenőrzi, vagy a minimum elvárt bevétel meglétét? 
A támogatási összeg meghatározásakor a KATA-s vállalkozások esetében az üzleti tervben 
rögzített, a támogatási időszakra eső tervezett bevételt, az SZJA alá tartozó vállalkozások 
esetében pedig a támogatási időszakra tervezett foglalkoztatási költséget veszi figyelembe. 
Az elszámolások ellenőrzése során ezek teljesítésének vizsgálata történik. Ha valaki KATA-s 
vállalkozóként az üzleti tervben a 12 hónapos támogatási időszakra rögzített 3.500.000 Ft-os 
bevétel helyett csak 3.000.000 Ft bevételt realizál, akkor visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik.  
A GINOP-5110-18 és GINOP-527-18 felhívásokban meghatározott kötelező vállalás szerint a 
projekt fizikai befejezésének időpontját magába foglaló naptári évben, realizált nettó 
(ár)bevételnek, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének el kell 
érnie a minimum 1 000 000 Ft-ot.  Amennyiben erre az időszakra vonatkozó bevétel a 
tervezett szerint meghaladja a 1 000 000 Ft-ot, de a fenntartási időszakban a vállalkozó nem 
tudja azt teljesíteni, addig ez mindaddig nem minősül szerződésszegésnek, amíg az (ár) 
bevétel meghaladja az 1 000 000 Ft-ot. Amennyiben ezen (ár)bevételt nem teljesíti a 
kedvezményezett az a teljes támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségét vonja 
maga után. 
 

50.) CSED ideje alatt, amennyiben a pályázó már az üzleti tervében jelzi és betervezi, a 
személyes közreműködés jogcímét megtartva, maga helyett a CSED időszakára tervezhet-e 
és elszámolhat-e más munkavállaló részére bérköltséget? 
Projekt megvalósítási időszakban (12 hónapos önfoglalkoztatás) alatt CSED igénybevétele 
esetén: Mivel az önfoglalkoztatás kötelező elem a projektmegvalósítás során, így a 
megvalósítási időszakban nincs lehetőség arra, hogy a támogatásban részesülő egyéni 
vállalkozó „maga helyett” az alkalmazott bérét számolja el a projektben. Mindezek alapján a 
CSED folyósítási idejének kezdetéig a vállalkozó a támogatási időszak lerövidítését 
kezdeményezi, azaz a projekt megvalósítási időszakát csökkenteni szükséges. Ezáltal a 
megvalósítási időszak addig tart, amíg az egyéni vállalkozó nem részesül CSED-ben. (Pl. a 12 
hónapos megvalósítási időszak 8 hónapra csökken, így 8 havi bér és az erre eső 40%-os 
átalány összege nyújtható támogatásként.) Ebben az esetben a támogatói okirat módosítása 
szükséges. A fenntartási időszak ebben az esetben is a támogatási időszak lezárását követő 1 
év, ez időszak alatt a vállalkozás működtetésére vonatkozó elvárás és a fenntartási időszakra 
járó bevételi elvárás sem változik.  Visszafizetési kötelezettség önmagában a támogatási 
időszak lerövidítése folytán nem keletkezik. 
Projekt megvalósítási időszakban gyermekvállalás CSED-re való jogosultság nélkül: 

A) 30 napot meghaladó keresőképtelenség miatti vis maior bejelentése mellett a támogatási 

jogviszony megszűnik, visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, a vállalkozás 

fenntartásának kötelezettsége a támogatási jogviszonnyal együtt megszűnik. 

B) Vállalkozási tevékenység folytatása a támogatási jogviszony fenntartása mellett.  

Fenntartási időszakban CSED igénybevétele: Nincs szükség az egyéni vállalkozás 

szüneteltetésére a fenntartási időszakban sem, viszont már nem kötelező az önfoglalkoztatás 

megvalósítása. Ezáltal a támogatottnak lehet alkalmazottja, az így működő vállalkozás által 



termelt (ár) bevétel révén teljesítendő a kötelező vállalás (A projekt fizikai befejezésének 

időpontját magában foglaló naptári évben, realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók 

esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.) 

51.) !VÁLTOZÁS! A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie 
pont szerint: 3„e. a vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe az üzleti 
tervben jóváhagyott tevékenységre alkalmas;” Kérdésünk: székhelyszolgáltatással 
biztosított vállalkozási székhely elfogadható-e? 
A felhívás szerint a székhelynek/telephelynek/fióktelepnek alkalmasnak kell lennie a projekt 
megvalósítására, amennyiben ezt a vállalkozó székhelyszolgáltatás igénybevételével tudja 
teljesíteni, akkor elfogadható. A helyszín alkalmasságáról a MÁK-hoz benyújtott kérelemben 
nyilatkoznia kell a támogatást igénylőnek. Amennyiben a tevékenység megvalósításához a 
székhelyszolgáltatáson túl fizikai megvalósítási helyszín szükséges, a székhelyszolgáltató által 
biztosított helyszínen túl a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephely bejegyzése szükséges.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a MÁK helyszíni ellenőrzési tevékenysége során kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a megvalósítási helyszín alkalmas-e a projekt megvalósítására. 
 

52.) !VÁLTOZÁS! A MÁK által kiadott 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleményben a 9. pont 
alatt az szerepel, hogy „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. 
Tekintettel a Szociális hozzájárulási adó mértékének változására jelenleg a 272 500 Ft 
bérköltség és járulékok összege havi 231 915 Ft bruttó havi bér meghatározásával teljesül. 
Ennek alapján tudják a pályázók csak a maximális támogatási összeget elérni. Tervezhető-e 
a havi 231 915 Ft havi bruttó bér? 
A továbbadott támogatások esetében részletszabályokat megállapító kormányrendelet 
(187/2019 (VII.30.) Korm.rendelet az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének 
részletes szabályairól) 50.§ (3) szerint az elszámolható bérköltség havi összege legfeljebb 272 
250 forint.  
A GINOP-527-18 és GINOP-5110-18 felhívások részletesen meghatározzák a havi igényelhető 
maximális támogatás számításának módszerét, a maximum tervezhető bérköltséget 225 000 
Ft-ban maximálva. Tekintettel azonban arra, hogy a felhívás megjelenése óta a szociális 
hozzájárulási adó mértéke csökkent, illetve 2020-tól további csökkentés várható, így a 
maximálisan igényelhető támogatási összeg a 225 000 Ft-os havi bérköltséget alapul véve 
nem érhető el, ezért a bérköltség havi összegének meghatározásakor  bérköltségként  a  
187/2019 (VII.30.) Kormányrendeletben foglaltakat kell figyelembe venni, azaz a havi 
bérköltség és a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok 
együttes összege nem haladhatja meg a 272 250 Ft összeget. A felhívások 3.4.1.1 A) c) 1. 
pontjából a 225.000 Ft mint a teljes bérköltség számításának alapja törlésre kerül. 
Lásd Támogatás felhasználás változatok v10 táblázat! 
 

53.) Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások 6) pontjában nem szerepel 
a főfoglalkozású egyéni vállalkozó jogviszony megjelölés „A vállalkozást alapítónak a 
támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású 
munkaviszony keretében. Kisadózó vállalkozások esetén a vállalkozónak főállású 
kisadózónak kell lennie. 
A főállás esetében a 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában foglaltak az 
irányadóak. A főállású munkaviszony minden vállalkozást alapító számára elvárás, így az 
egyéni vállalkozók esetében is: „A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban 
személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében” 
 



54.) Őstermelői adószámot igényeltem 2019. tavaszán, de végül a tervezett tevékenység (falusi 
vendégasztal szolgáltatás) nem kezdődött meg ebben az évben. A munkahelyem 
2019.09.30-án szűnt meg, és ugyanezen napon visszaadtam az őstermelői adószámot is. 
Most tehát regisztrált álláskereső vagyok, semmilyen élő adószámmal nem rendelkezem. 
DE az őstermelői igazolványomat nem adtam vissza, az agrárkamara továbbra is 
őstermelőként tart nyilván - már több, mint 10 éve . Ez számomra azért előnyös, mert így 
az általunk művelt földek után járó támogatás adómentes. ( Nem nagy területről van szó.) 
Ebben a státuszban őstermelőként nem értékesíthetek semmit, csak saját része termelek, 
illetve az állatállományt tartom el belőle. Az a kérdésem, hogy így alkalmas vagyok e a 
pályázatban való részvételre, vagy az őstermelői igazolvány is kizáró ok? (Ön azt említette 
az előadásban, hogy azért "baj" az őstermelői státusz, mert adószáma van.) Amennyiben az 
őstermelői igazolvány megléte is kizáró ok, érdemes e most azt is megszüntetnem? Úgy 
értem, ha most szűnik meg október végén, akkor még bekerülhetek a pályázati keretbe? 
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján mi nem kizáró ok az őstermelői igazolvány 
megléte, amennyiben az egyén álláskeresőként regisztrált (a foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján az őstermelői igazolvány 
birtokában is lehet álláskereső az egyén), és nem őstermelői minőségében szeretne 
vállalkozást indítani és nem mezőgazdasági tevékenységet szeretne végezni. 
 

55.) Katás vállalkozó a havi tételes 50.000 ft-os adó megfizetését követően a teljes eredményét 
kiveszi a vállalkozásból. (ezért is választja a Kata adózást). Az elszámolható költségek 
között szerepelteti a maximálisan elszámolható (havi 272.250 ft) bérköltséget.  A Cash-flow 
1. táblázat záró pénzügyi egyenleg során szereplő teljes összeget is kiveszi a vállalkozásból. 
Ezt a kivétet tüntessük fel a nem elszámolható költségek bérköltségek során (így stimmel a 
következő év nyitó 0 Ft-os értéke), vagy az adott év pénzügyi záró egyenlege legyen a 
következő év nyitó értéke?  
Nem kell "kivenni" az összeget a vállalkozásból, az adott év pénzügyi záró egyenlege legyen a 
következő év nyitó értéke. A fontos, hogy ne legyen negatív az egyenleg. 
 

56.) A kifizetések feltétele a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés, vagy 30 
napnál nem régebbi Apeh 0-s igazolás benyújtása is megoldható?  
A MÁK közleménye vagy maga a GINOP felhívása a releváns az adott kérdésben, (ÜT_GYIK 
40. pont) 
 

57.) Amennyiben a projektidőszak 1-3 hónapjaiban a pályázó árbevétele nem éri el a 453.750 
ft-ot, akkor a cash-flow 1. táblázat bérköltség során 272.250 ft-nál kisebb értéket 
szerepeltethet csak ezekre a hónapokra vonatkozóan? Ebben az esetben a támogatási 
összeg kisebb lesz a maximális 4.573.800 ft-nál, abban az esetben is, ha a későbbi hónapok 
vonatkozásában eléri a szükséges árbevétel határt? A támogatási összeg megegyezik a 
Cash-flow 1. táblázat elszámolható költségek összesen értékével? (ez a maximum?) 
A KATA-s vállalkozó esetén a mindenkori árbevétel 60%-a lehet a bérköltség. A 272.500 Ft a 
maximum elszámolható összeg. Amennyiben nem éri el a bevétele a 453.750 Ft-ot akkor nem 
is lehet a fenti összeget elszámolni. Emellett a mindenkori garantált bérminimum az 
elszámolás alapja, amely 235.950 Ft. 
Igen, a támogatási összeg kisebb lesz, mert a maximum elszámolható bérköltség felé nem tud 
menni a további hónapokban. A támogatási összeg alapvetően megegyezik, ha a maximális 
bérköltséggel számol. 

  



58.) A projektidőszakom: 2020. január 18.-2021. január 17. Ebben az esetben, ha decemberig 
teljesítem az árbevétel kritériumot, akkor 2021 októberében megkapom a teljes 
támogatási összeget?(előleggel csökkentve) 
A hónap közepével indított projektidőszak is az adott hónap elsejével lesz figyelembe véve, 
ezért érdemes a hónap első napjától indítani a tervezést.  
MÁK tájékoztató szerint:"...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." 
Ebben az esetben 2021. január 1-17ig még számolhatok el költséget? 
Nem, leghamarabb 2022. márciusában kaphatja meg az összeget.  
 

59.) Az üzemanyagköltség számviteli szemléletben az elszámolható költségek csoportjába 
tartozik, az üzleti terv sablonja is ennek megfelelően tagolja, az elszámolható költségeken 
belül, az anyagjellegű költségek között. Az Üzleti GYIK között azonban a nem elszámolható 
költségek között említi az üzemanyagköltséget. Amennyiben ez utóbbi az elfogadott 
megközelítés, kérem, indokolják. 
A MÁK (HEV/86-1386/2019 számú) 2019.11.11-i állásfoglalása alapján: 
„Az átalány 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleményének 10. pontjában felsorolt 
költségekre ad fedezetet. Ezen költségek közé tartozik a felsorolás szerint az 
„anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges 
anyagbeszerzés”. 
Az anyagok a termék-előállítás, vagy szolgáltatásnyújtás során felhasznált munkatárgyak, 
melyek eredeti formájukat elveszítik és értékük az előállított termék, vagy nyújtott 
szolgáltatás értékében jelenik meg. 
A számvitelről szóló 2000. évi C tv. 3.§ (5) bekezdés 6. pontja szerint anyagok az alap-, segéd-, 
üzem- és fűtőanyag, alkatrészek és egyéb anyagok. Amennyiben az üzemanyag a vállalkozás 
létrehozásához, működéséhez, a termék előállításához vagy a szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges, az átalány terhére elszámolható.” 
 

60.) Cash flow 2-es táblázatba mit kell beírni annak, aki a projektidőszaknak a jan. 1.-  dec. 31. 
közötti időszakot tekinti? (2. évben már elszámolható költsége nincs, viszont az árbevétel 
adatokat, illetve a nem elszámolható költségeket tüntesse fel?) 
Amennyiben a projekt időszakod 2020. jan 1 és dec 31 közt tervezed, a cash-flow 2 táblába, a 
2021 jan.1-étől dec 31. terjedő üzleti évvel kell tervezned. A fenntartási időszakban azt kell 
nézni, melyik költségtípusba tartozik, és nem azt hogy a projekt szempontjából elszámolható-
e vagy sem! 
 

61.) Érdeklődni szeretnék, hogy tavalyi évben CSOK támogatást vettünk fel. Házat építettünk. 
Jelentkeztem a pénz a jövődhöz képzésre. Székhelyet, telephelyet is a CSOK-kal érintett 
lakásomba szeretném bejegyeztetni. Nem kizáró ok ez? 
„Nem sérti a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalmát, ha az igénylő a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel érintett lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide 
nem értve a részvénytársaságot – vagy egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő 
esetében az egyéni vállalkozás székhelyeként bejelenti” 7/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 36. § 
(1a és 1b) alapján 
 

62.) Szeretném kérdezni, hogy egy régebbi verziójú excel fájlban is benyújthatom az üzleti 
tervem? 
Az üzleti tervet elektronikusan a www.penzajovodhoz.hu felületen szükséges feltölteni. 
Kizárólag a honlapon szereplő védett formátumú excel fájl és a beadás előtti legfrissebb 

http://www.penzajovodhoz.hu/


verziójú üzleti terv sablon elfogadható. (Bármilyen módon feloldott táblázatok vagy nem a 
legfrissebb verziójú fájl alkalmazása azonnali elutasítást eredményez!)  
 

63.) Jelentkeztem a GINOP-5.2.7-18 ( Pénz a jövődhöz) programba. A Jelentkezésem elakadt, 
mivel a felkészítő szerv állásfoglalást szeretne kérni az Államkincstártól a tevékenységi 
körre való tekintettel. A támogatott cég fő tevékenységi köre: 5229 - Egyéb szállítást 
kiegészítő szolgáltatás. Ez mellé még szeretném felvenni mellék tevékenységként: 7739 
'08_Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése. 
A MÁK állásfoglalása: 
„A Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálati Irodájára érkezett, GINOP pályázattal 
kapcsolatos elektronikus levelét megkaptuk, kérdéseire az alábbi tájékoztatást adjuk. 
A 2/2019.(VIII.08.) számú GINOP közlemény 5. pontjában foglaltak alapján a Kincstár olyan 
vállalkozást támogat, amelyek a GINOP 5.1.9-17 felhívás keretében jóváhagyott üzleti tervvel 
rendelkezik. 
Amennyiben a Felkészítő szervezet az Ön üzleti tervét elfogadta, abban az esetben, az abban 
foglaltak megvalósítására, illetve elszámolhatóságára van lehetősége. 
A 7731, 7732, 7733, 7739, 8219 TEÁOR számú kölcsönzési tevékenységek elszámolhatóak, 
azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a vállalkozásnak csak egy főtevékenysége lehet, 
a támogathatóság feltétele pedig az, hogy a vállalkozás főtevékenységének meg kell egyeznie 
a Felkészítő szerv által jóváhagyott üzleti tervben szereplő főtevékenységgel.” 
 

64.) Kérdésem, hogy a megvalósítás során egy nagyobb értékű eszközt szeretnék vásárolni, 
mely meghaladja az elszámolható bér 40%-ának, azaz átalányköltség mértékét, hogyan 
kerül ez elszámolása a projekt megvalósítása során? 
Átalányköltségként a jóváhagyott üzleti terv megvalósítása során felmerült, a Kincstár 
2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleményének 10. pontja szerinti költségek számolhatóak el. 
Az egyes tárgyi eszközök üzleti tervben tervezett beszerzési ára és a ténylegesen ráfordított 
költség közti eltérést a Kincstár nem vizsgálja. 
 

65.) Kérdésem az lenne, hogy az átalány felhasználás irányulhat árukészletre? Többünket is 
érint ez akik kereskedelmi egységet szeretnénk nyitni.  
A 2019. november 18-án kelt a MÁK osztályvezetőjének levele alapján a vállalkozás 
indításához szükséges árubeszerzés, valamint a vállalkozási tevékenység folytatása 
érdekében felhasznált üzemanyag elszámolható.  
 

66.) Vállalkozóként bármekkora bevételt tervezhetek a projekt megvalósítása során?  
Természetesen igen, azonban KATA-s vállalkozó esetében a kedvezményes KATA adó 
megfizetése esetén csak évi 12 millió Ft bevétel korlát mellett vehető figyelembe, azaz e 
fölötti bevételt 40%-os különadó terheli. 
Emellett mivel a MÁK tájékoztatója alapján a későbbi támogatás felhasználásának 
ellenőrzésének az alapja az Üzleti terv lesz, az abban szereplő bevétel kötelező vállalás lesz a 
Támogatott számára! 
 

67.) ÚJ! Külföldi állampolgár – VVT: Van egy célcsoporttag, aki  jelentkezett a Pénz a jövődhöz 
programba. Magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkezik, a lakcímkátyáján az a 
megjelölés szerepel, hogy : külföldi cím, tartózkodási helye Debrecenben van. Személyi 
igazolványa nincs, az útlevele alapján magyar állampolgár, feltehetően kettős állampolgár. 
Kérdésünk, hogy ha nincs magyarországi állandó lakhelye, és magyar személyi igazolványa, 
akkor bejöhet-e a projektbe, megfelel-e a GINOP-5.1.9-17 felhívásnak, és meg tud-e majd a 
MÁK felhívásának is felelni. (GINOP-5.2.7-18): 
A GINOP-519-17 pályázati  felhívás 3.6.1. A felhívás területi korlátozása pontja értelmében:  



„A projekt keretében bevont célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régió területén nem 
lehet. Amennyiben a célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régióban van, azonban 
életvitelszerűen a 6 kevésbé fejlett régió valamelyikében él, azaz tartózkodási helye valamely 
kevésbé fejlett régió, úgy a programba bevonható.” 
Mindezek alapján amennyiben az érdeklődő tartózkodási helye a 6 legkevésbé fejlett 
régióban van (lakcímkártyán szerepel), rendelkezik adóazonosító jellel és ügyfélkapu 
regisztrációval, akkor bevonható a képzésbe.  
A programba bevonható az a külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki 
magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás 
alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához 
engedély nem szükséges és a programba vonás egyéb feltételeit teljesíti (különös tekintettel 
az álláskeresői regisztrációra/IGR regisztrációra). 


