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1. Mi az a saját teljesítés? 
A 272/2014. (XI.5.) Kormány rendelet 5. számú mellékletének 3. „Az elszámolható költségek részletes 

ismertetése” című pontján belül a 3.5. pontban került meghatározásra a saját teljesítés fogalma és az 

ezzel kapcsolatos elszámolhatóság témaköre: 

3.5. Saját teljesítés 

3.5.1. Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás 

során, annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem 

számít saját teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt 

vállalkozása – feltéve, ha az adott operatív programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően 

nem rendelkezik - által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy 

egészben tulajdonában lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés. 

3.5.2. E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem 

haladhatja meg a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése 

szerinti közvetlen önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett 

költségeit. Az értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok 

valós költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, 

arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett 

kötelezettsége. 

3.5.3. Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a támogatási kérelem 

keretében benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség 

egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának 

önköltség számítási szabályzatával. 

3.5.3/A.1981 Saját teljesítés bármely költségtípus esetén elszámolható, ha azt a felhívás lehetővé 

teszi. 

3.5.4. A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai 

3.5.4.1. A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül 

közreműködő személyzet - ide nem értve az Útmutató 3.8. pontja szerinti projektmenedzsment 

tevékenységet ellátó személyzetet - 

3.5.4.1.1. bruttó munkabére, 

3.5.4.1.2. személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, 

cafeteria), 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj1980id7483
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3.5.4.1.3. munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja [a munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

alapján], és 

3.5.4.1.4. bérjárulékai az Sztv. 79. §-a szerint elszámolhatók. 

3.5.4.2. Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával 

összefüggésben, a munkaviszony, kinevezés alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy 

természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan 

mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. 

3.5.4.3. A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való 

foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján. 

3.5.4.4. Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő 

munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes 

közreműködés díja. 

3.5.4.5. A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű 

ráfordításai között elszámolható költség a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek 

bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése 

célfeladatok kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő 

megállapodás keretében oldható meg. 

3.5.4.6.1982 Munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a 

munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami 

szolgálati jogviszony megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, 

kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a 

támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, 

illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz. Az 

arányosításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a projekt megvalósításában a közreműködő 

munkatárs munkaidejének egészében vagy csak egy részében vesz-e részt, másrészt azt, hogy a 

projektmegvalósítás időtartama hogyan aránylik a jogviszony megszüntetése miatt járó juttatás 

számítási alapját képező teljes, az adott munkahelyen töltött időtartamhoz. 

3.5.4.7. A tényleges vállalkozói kivét elszámolható olyan mértékben, amilyen mértékben az a 

támogatott projekthez kapcsolódik. 

3.5.4.8. Nem elszámolható a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a 

teljesítés nem igazolható. 

2. Kitől kérhetünk árajánlatot? 
Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell 

származni. A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát. A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj1981id7483
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dokumentumokat - amennyiben a felhívásban korábbi benyújtás előírására nem került sor -, a 

legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési igénylés részeként be kell nyújtania a 

kedvezményezettnek. 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 

gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 

felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult 

személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, 

fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem 

független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik 

ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

 

3. Mi számít beruházásnak? 
Beruházás értelmezése a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény alapján: 

7. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a 

beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az 

üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, 

közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz 

beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a 

hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének 

megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését 

eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb 

tevékenységekkel együtt; 

8. felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 

szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott 

eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy 

teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul 

és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a 

korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől 

eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, 

használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a 

folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben 

elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű 

használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való 

elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától; 

4. Ki számít mikrovállalkozásnak? 
Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatási létszáma 10 főnél 

kevesebb és az éves nettó árbevétele, vagy a mérlegfőösszege 2 millió Eurónak megfelelő 
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forintösszeg. A LEADER vidékfejlesztési program pályázataiban vállalkozási kategóriában kizárólag 

mikrovállalkozás nyújthatja be pályázatát, támogatási kérelmét. 

5. Mi az az összeférhetetlenség és hol kell figyelni rá? 
A támogatást igénylőknek/kedvezményezetteknek több szempontból is figyelembe kell venniük az 

összeférhetetlenséget:  

A Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenségi szabályokra minden esetben figyelni kell. Ez alapján 

összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 

nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására 

bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel 

fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

Az építési beruházások esetében fontos figyelembe venni a Kbt. szabályait, különösen az építési 

beruházások tervezésekor, megvalósításakor. Ezen felül figyelembe kell venni az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet, amely további speciális szabályokat 

tartalmaz az összeférhetetlenségi kérdésekben. 

 

A 272/2014. (XI.5.) Kormány rendelet alapján összeférhetetlen: 

39. § (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a 

személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási 

kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem 

született döntés, valamint az, aki 

a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja; 

c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 

d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében 

vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett; 

e)204 az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; 

f) tekintetében az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság 

megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható. 

 

A 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet az alábbiakat is kimondja:   

Az árajánlatok egymástól függetlenek, és tartalmazzák az ajánlat érvényességi idejét. 

Az ajánlattevők a kedvezményezettől függetlenek. 

 

Az 5. számú melléklet tartalmazza a függetlenség szabályait: 

2.3.2.5b.1963 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve 

kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 

munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, 

amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj203idf15
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR#lbj1962idf15
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nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 

ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói 

vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, 

illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak 

minősül. 

 

6. Konzorciumban ki vehet részt? 
Olyan szervezetek, akik önállóan is jogosultak lennének a pályázatuk benyújtására. 

 

7. Mi az a GFO kód és hol található meg egy szervezet saját GFO 

kódja? 
A 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szabályozza a GFO kódokat, amely a szervezet gazdálkodási 

formakódja. Ha valaki ezt nem tudja, legjobb, ha megkérdezi a könyvelőjét. Ha a könyvelő épp nem 

elérhető, de sürgően kellene a szám, akkor az adószám alapján meg lehet keresni a KSH oldalán 

(www.ksh.hu) a KSH számot, aminek a 13-15-ig tartó 3 számjegye a GFO kód. 

 

 

8. Kiknek fontos a közbeszerzési értékhatárokkal teljesen tisztában 

lenni? 
A közbeszerzés az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület pályázatai esetében kevésbé érinti a 

pályázókat, mert a 2018. évi nemzeti közbeszerzési értékhatár árubeszerzés esetében 15,0 millió 

forint, építési beruházás esetében 25,0 millió forint. 

Így a közbeszerzés esetlegesen azokat a 100% értékben támogatott pályázókat érintheti, akiknek 

éves szinten ennél magasabb összegű beruházásaik vannak, amelyek értékét össze kell vonni. 

Bővebb információt közbeszerzési szakértőtől érdemes kérni, illetve a 2015. évi CXLIII. törvény 

szabályozza részletesen ezt a témát. 

 
 
 

http://www.ksh.hu/
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9. Mi az a csekély összegű támogatás?   
3 év csekély összegű vagy más néven de minimis jellegű támogatását összeszámítva (beleértve a 

most igényelt támogatást is) a bruttó támogatástartalom nem lehet több, mint 200 ezer Euro, kb. 60 

millió Ft. 

 

10. Mi az a teljesítmény nyilatkozat? 
 

Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét 

a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja. 

 

 

11. Mikor van összhangban egy pályázó által használt marketing 

eszköz a HFS fent leírt intézkedésével? 
 

A Helyi Fejlesztési Stratégia 50. oldalán van szó a közösségi marketing tevékenységekről, azok 

fontosságáról. A pályázó által használt marketing eszközöknek, azok tartalmának ezekkel kell 

összhangban lennie. 

Specifikus célokhoz való illeszkedés  

Az intézkedés legnagyobb arányban „Az Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és 

összehangoltságának erősödése ”specifikus cél megvalósítását segíti, mert míg a marketing mind a 4 

cél eléréséhez nagymértékben hozzájárul, addig az értékesítés ösztönzésének, szervezésének ennél a 

specifikus célnál van a legnagyobb jelentősége.  

Indoklás, alátámasztás 

Az Egyesület a 2007-2013-as időszaki tevékenysége kommunikációs szempontú áttekintéséhez, 

kommunikációs szakértőt vett igénybe. A szakértő sok olyan hiányosságra rámutatott, ami alapján 

egyértelművé vált, hogy a kommunikáció hangsúlyosságának erősítésére a jelenleginél sokkal 

nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Ellenkező esetben a fejlesztési stratégia megvalósítását célzó 

projektek eredményei a lehetőségekhez képest jóval kisebb mértékben hasznosulnak. 

Az intézkedés az olyan komplex térségi marketing tevékenységet fejleszti, amely nem csupán egy 

településre vagy különböző településcsoportokra irányul, hanem a teljes közvetlen tervezési 

területre az alábbiak szerint: 

 A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy rendszer és az abban résztvevők 

marketing tevékenységei, 

 Éltető Balaton-felvidéken a turisztikai kínálatban résztvevők marketing tevékenységei, 

 fiatalok megtartása, letelepedésük segítése terén az átfogó marketing tevékenységek, 

 társadalmi aktivitás, helyi identitás terén átfogó marketing tevékenységek, 

 értékesítés ösztönzése csomagajánlatok kialakításával, 

 értékesítés ösztönzésére irányuló marketing tevékenységek, 
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 hálózati együttműködésben részt vevők tevékenységeinek, szolgáltatásainak kommunikációja 

 

12. Rendezvényszervezésnél elszámolható-e Artist Just, NÉBIH 

engedély? 
 

Igen. A 272/2014. ( ) Korm.rendelet 5. számú melléklet 3. pontján belül a 3.4.4.3. alpont alapján. 

  

13. Ha egy fejlesztést csak szerkezetkészre tud a pályázó 

megcsinálni, mert olyan kevés ez a forrás, akkor van-e 

lehetősége csak félkészre tervezni? 
 

Erre nincs lehetőség. A záró elszámoláshoz használatba vételi engedélyt kell beszerezni és a projektet 

olyan állapotúra kell hozni, hogy ott a tervezett tevékenység biztonsággal, megfelelő körülmények 

között megvalósulhasson.  

 

14. Az esélyegyenlőségnél a foglalkoztatást hogyan kell értelmezni? 
Ha valaki 1 főt ír be azt 1 FTE értéken kell értelmezni és számolni. 

 

15. Mi az az FTE érték és hogyan kell értelmezni 
Készült a pályázatokhoz egy fogalommagyarázat. Az FTE érték leírását ez tartalmazza az alábbiak 

szerint: Az értékelési szempontoknál a munkahely teremtést az FTE (Full Time Equivalent, teljes 

munkaidő egyenértékes) mutatóval mérjük. Akik nem egész éven át és nem teljes munkaidőben 

vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell számítani. 

Átszámításnál a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul venni. A 

viszonyítás alapjaként a munkanapokat kell figyelembe venni. 

 

16. Hol lehet még ötleteket meríteni az esélyegyenlőségi 

szempontoknak való megfeleléshez? 
 

Az ÁÚF – (Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz c. 

dokumentum) 12.2. fejezete tartalmaz jó megoldási ötleteket. Ezeket javasoljuk figyelembe venni. 
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A támogatást igénylő a projekt szempontjából releváns célcsoport(ok)ra vonatkozó 

esélyegyenlőségi intézkedést vállal.  Az esélyegyenlőségi célt a projekt végrehajtása sorén teljes 

egészében érvényesíteni kell. 

 

Esélyegyenlőséget segítő intézkedések  

 

1. Megfelelő munkaerő-piaci pozícióhoz való hozzáférés 

2. Megfelelő egészségmegőrzéshez (egészséges táplálkozás, sport, pihenés, stb.) és 

egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés 

3. Megfelelő képzettséghez való hozzáférés,  

4. Megfelelő lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés 

5. Megfelelő intézményi, társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés 

6. Megfelelő információhoz való hozzáférés 

7. Megfelelő közlekedéshez, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

8. Megfelelő hozzáférés az érdekérvényesítéshez, önrendelkezéshez 

9. A befogadó közösség, a társadalmi környezet szemléletének fejlesztése. 

 

Példák – Esélyegyenlőséget segítő intézkedések 

1. A projekt tervezésébe társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások szempontjából a 

kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba tartozó személyt vagy őket 

képviselő szervezeteket von be1  

2. A fejlesztés – igazolhatóan – betartja az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét és/vagy 

projektarányos komplex vagy területi (pl. csak fizikai, info-kommunikációs, stb.) 

akadálymentesítésre kerül sor a fejlesztéshez kapcsolódva2 

3. A fejlesztésben konkrét intézkedéseket tesz a társadalmi környezet érzékenyítésére, a 

befogadó szemlélet erősítésére a kirekesztett csoportok irányában3 

4. A projekt menedzsmentjében, illetőleg a megvalósítást végző szakemberek között 

társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas 

kockázatával jellemezhető célcsoportba tartozó személyt foglalkoztat.  

5. A projekt menedzsmentjében, illetőleg a megvalósítást végző szakemberek között a 

rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó 2011. évi CXCI. törvény 23§4 által meghatározott 

mértéknél több megváltozott munkaképességű munkatársat foglalkoztat.  

6. A megvalósítást végző szervezetben, intézményben esélyegyenlőségi munkatársat, felelőst 

alkalmaz: munkájukról a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóval 

jelentést nyújt be.  

7. A munkahelyet igazolhatóan családbaráttá teszi, (különösen) a kisgyermeket nevelő nők és 

férfiak, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében lehetőséget 

biztosít atipikus foglalkoztatási módokra.  

8. Munkaidő-kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez.  

9. Esélyegyenlőségi tervet (foglalkoztatási ET) készít és valósít meg5, és erről legkésőbb a 

                                                           
1 Ez akkor lehet esélyegyenlőségi intézkedés, ha ez nem kötelezően megvalósítandó projektelem. 
2 Lásd 22. lábjegyzet 
3 Lásd 22. lábjegyzet 
4 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV 
5 Lásd 22. lábjegyzet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV
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projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be.  

10. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára legalább 10 órás 

esélyegyenlőségi / szemléletformáló képzést tart. 

11. A projekt által érintett területen esélyegyenlőségi felmérést és/vagy hatásvizsgálatot készít 

egy vagy több tevékenység célcsoportra gyakorolt hatásáról és erről legkésőbb a projekt 

utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be. 

12. A projektet megvalósító szervezet vagy intézmény társadalmi-gazdasági részvételek és 

aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető célcsoportba 

tartozó embereket képviselő, támogató szervezeteket vagy intézményeket támogat.  

13. A projekt tervezésébe legalább a férfiakkal egyenlő arányban von be nőket, vagy a 

társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas 

kockázatával jellemezhető nőket (lásd később) vagy őket képviselő szervezeteket von be.  

14. A fejlesztésben konkrét intézkedéseket tesz a társadalmi környezet érzékenyítésére a nők és 

férfiak egyenlőségével kapcsolatos kérdésekben(ez akkor lehet választott intézkedés, ha ez 

nem tartozik a projekt kötelező alaptevékenységei közé).  

15. A projekt menedzsmentjében, illetőleg a megvalósítást végző szakemberek között legalább a 

férfiakkal egyenlő arányban foglalkoztat nőket, vagy a társadalmi-gazdasági részvételek és 

aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető nőket (lásd 

később) foglalkoztat.  

16. Nőket von be férfiak által dominált szakterületekre, kiemelten: K + F területén; férfiakat von 

be nők által dominált szakterületekre. 

17. A munkahelyek(et) igazolhatóan családbaráttá teszi, a kisgyermeket nevelő nők és férfiak 

esetében lehetőséget biztosít atipikus foglalkoztatási módokra. 

18. Bizonyíthatóan érvényesíti az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét.   

19. Munkaidő-kedvezményt biztosít a társadalmi-gazdasági részvételek és aktivitások 

szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető női dolgozók 

továbbképzéséhez.  

20. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartást folytat.   

21. Vállalati, szervezeti gyermekintézményt alakít ki, tart fenn. 

22. Esélyegyenlőségi tervet (foglalkoztatási ET) készít és valósít meg (ez akkor lehet 

esélyegyenlőségi intézkedés, ha ez nem kötelező kiválasztási kritérium, lásd az előbbiekben 

meghatározott, jogszabályban rögzített esetekben), és erről legkésőbb a projekt utolsó előtti 

mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóban jelentést nyújt be.  

23. A megvalósítást végző szervezet(ek)ben, intézmény(ek)ben esélyegyenlőségi 

munkatárs(ak)at, felelős(öke)t alkalmaz, akik munkájuk során érintik a női-férfi egyenlőség 

kérdését: munkájukról a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó beszámolóval 

jelentést nyújt be.  

24. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára legalább 10 órás 

esélyegyenlőségi/szemléletformáló képzést tart, amely érinti a nők és férfiak egyenlőségének 

kérdését. 

25. A projekt által érintett területen esélyegyenlőségi felmérést készít(tet), és/vagy 

hatásvizsgálatot készít(tet) egy vagy több tevékenység női célcsoport(ok)ra gyakorolt 

hatásáról  és erről legkésőbb a projekt utolsó előtti mérföldkövéhez kapcsolódó 

beszámolóban jelentést nyújt be. 

 



  

 

11 

A projektet megvalósító szervezet vagy intézmény női, illetőleg társadalmi-gazdasági részvételek és 

aktivitások szempontjából a kirekesztettség magas kockázatával jellemezhető női célcsoportba 

tartozó embereket képviselő, támogató szervezeteket vagy intézményeket támogat. 

 

A projektméretet hogyan kell értelmezni a 3 millió forintos támogatási értékhatár vonatkozásában? 

Ez az összeg maximálisan igényelhető támogatás összege, ha a pályázó az elvárt önerő értékénél 

magasabb önerőt szeretne vállalni és a projektbe beépításre kerül, az megengedett. Ettől függetlenül 

nem javasoljuk a támogatási érték plusz önerő egyenlő berüházási értéknél nagyobb beruházás 

konkrét beépítését a pályázatba, mert az megnehezítheti az elszámolást. Építési beruházás esetén a 

használatbavételi engedély kiállítása az elszámolhatóság feltétele.  

 

17. Az esélyegyenlőségi szempontoknál a foglalkoztatással 

kapcsolatban milyen elvárásoknak kell megfelelni? 
Abban az esetben, ha az ügyfél az esélyegyenlőségi szempontok közül a 30 év alatti, a HFS-sel érintett 

településeken élő fiatalok foglalkoztatását és/vagy 50 év feletti, a HFS-sel érintett településeken élők 

foglalkoztatását választja a foglalkoztatásnak meg kell felelni a Fogalomtárban leírtakkal (fogalomtár: 

munkahelyteremtés, foglalkoztatás, munkahelyek stabilizálása). 

 

18. Konzorcium esetében az együttműködést köthetnek-e azonos 

tulajdonos különböző cégei, vállalkozásai?  
Az egyes támogatások konzorciumi formában történő igénybevételére vonatkozó szabályok jelenleg 

nem teszik lehetővé, hogy azonos tulajdonos több vállalkozásából alakuljon konzorcium.  

 

19. Mi számít építménynek? 
Építmények számít minden építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési 

helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 

kiterjedésére tekintet nélkül- minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz 

vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az 

építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, 

működtetéséhez szükséges alapvetőműszaki és technológiai berendezések is. 

 

20. Szükséges-e, hogy a megadott ifjúsági szervezetek közül 

válasszak partnert? 
A támogatási kérelmet benyújtónak honlapunkon közétett ifjúsági szervezetek közül kell partnert 

választania, ugyanakkor ez a lista bővíthető a támogatási kérelmet benyújtók javaslata alapján.  
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21. Mit kell tennem, ha az ingatlan, ahol a beruházás megvalósulna, 

más tulajdonát is képezi rajtam kívül? 
Amennyiben az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti 

dokumentumok szükséges benyújtani. 

 

22. Amennyiben jelenlegi tevékenységeim között nem szerepel az 

adott tevékenység, amelyre a támogatási kérelem témája 

irányul, úgy az jelenthet-e akadályt a pályázat beadásakor? 
A pályázat benyújtásának időpontjában már szerepelnie kell a tevékenységek között.  

 

23. A tartalmi értékelési szempontok 8. pontja (Közösségi hasznú 

termékek és ajánlások kialakítása) alapján kinek jár a 10 pont? 
Akkor jár a 10.pont, ha az ott részletezett két tevékenység közül az egyiket elkészíti. Amennyiben a 

pályázó tevékenysége nem irányul turisztikára, akkor az első szempont teljesítése esetén kaphat 

pontot (Éltető Balaton-felvidék címszavú védjegyes terméket alakít ki, amely receptjét más védjegyes 

is alkalmazhatja) 

Amennyiben védjegyes és a tevékenysége turisztikára irányul vagy a 2. tevékenységhez kapcsolódó 

projektet valósít meg, abban az esetben kaphatja meg a turisztikai ajánló elkészítésére a pontszámot 

 

24. Mennyibe kerülnek a minősítések költségei? 
A minősítési eljárás díja 2018-ban 40 000,-Ft, 2019-től 60 000,-Ft, amely egyszeri díj 5 évre 

vonatkozóan biztosítja a megfelelősség esetén a védjegy használatot. Felülvizsgálatra kerül sor az 5. 

évben, melynek díja 30 000,-Ft. 

Akik már védjegyesek az eredeti minősítésen túl új termékeiket vagy szolgáltatásaikat is bevonják a 

minősítésbe, ebben az esetben a teljes minősítési eljárás „kiegészítő jellegű”, így ennek a költsége  

20 000,-Ft. 

 

 

25. Mi a folyamata a MÁK regisztrációs szám igénylésének? 
A MÁK regisztrációs szám igényléséhez a Magyar Államkincstár honlapján elérhető nyomtatvány 

kitöltése szükséges. A szükséges nyomtatványok az alábbi linken érhető el: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-

kitoltesi-utmutatok  

Természetes személyek számára a G1010-02 jelű nyomtatványt, nem természetes személyek 

számára G1020-02 jelű nyomtatványt szükséges kitölteni. Ez utóbbi esetben szükséges még a G1001-

03 jelű nyomtatványt is kitölteni a képviseletre jogosultság bejelentéséhez. Nem természetes 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu_HU/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok
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személy ügyfél esetén továbbá a regisztrációhoz szükséges egy aláírási címpéldányt, kettő hónapnál 

nem régebbi bankszámla kivonatot és cégkivonat másolatot benyújtani (az e-cegjegyzek.hu honlapról 

letölthető is elfogadható). A kitöltött dokumentumokat az alábbi címre szükséges postázni: Veszprém 

Megyei Kormányhivatal, 8202 Veszprém, pf.: 791. 


