
GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.1.10-18 

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázati konstrukciók összefoglalása 

 

A GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.1.10-18 

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása programok, azaz a GINOP 5.1.9.–17 

„Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás” program 

második komponensei módosultak, 2018.11.14-én.  

A második komponensek új lebonyolítója, a támogatási kérelmek bírálója a Magyar Állam 

Kincstár. 

Jogosultsági elvárások: 

A GINOP 5.1.9.–17 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és 

mentorálás” program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat 

eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok/álláskeresők nyújthatnak be az 

induló költségekre, vissza nem térítendő támogatásra kérelmet. A támogatási kérelem 

benyújtásakor a vállalkozás alapításának dátuma nem lehet 3 hónapnál régebbi. Kizárólag 

Magyarországon (azon belül a konvergencia régiókban) bejegyzett székhelyű és telephelyű 

vállalkozások igényelhetik a támogatást. 

Támogatható vállalkozási formák: 

• GFO 113 – Kft. kettős könyvvitelt vezető 

• GFO 117 – Bt. lehet KATA adózó is és kettős könyvvitelt vezető is 

• GFO 231 – egyéni vállalkozó, lehet KATA adózó is és SZJA alá tartozó 

• GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó, SZJA alá tartozó 

• GFO 228 – egyéni cég, SZJA alá tartozó 

Mikro vagy kis vállalkozás igényelheti a támogatást.  

Tevékenység korlát: A GINOP 5.1.9.–17 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának 

ösztönzése - képzés és mentorálás” program keretében elfogadott üzleti tervet köteles 

megvalósítani, azaz TEÁOR/ÖVTJ száma megegyezik az üzleti tervben meghatározott 

tevékenységgel, új tevékenység a támogatási időszakon belül nem vehető fel, a meglévő 

nem módosítható. Helyszíni ellenőrzés során a Magyar Állam Kincstár szakértői vizsgálják. 

Társas vállalkozás esetén minősített többségi tulajdonnal, 75 %-os tulajdoni hányaddal és 

befolyással szükséges rendelkeznie a programban részt vevő személynek. 

Más vállalkozásban többségi tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal nem rendelkezhet, 

nem tölthet be vezető tisztségviselői pozíciót. 

 



Támogatási összeg 

Maximum: 4 573 800 Ft 
Nem szükséges önerő, azaz a támogatás a projekt elszámolható összes költségének a 100%-a 

Bérköltségre+adók, járulékok/Vállalkozói kivét+adók, járulékok/KATA adózónak kifizetett 

jövedelem: 12 hónap alatt: 3 267 000 Ft egyéb tevékenységre: 1 306 800 Ft 

Támogatható tevékenységek támogatási összeg szerinti megoszlás tekintetében  

Bérköltség maximuma havonta 225 000 Ft + adók és járulékok havonta összesen 272 250 Ft 

KATA-s adózó kifizetett jövedelme is havonta legfeljebb 272 250 Ft – az a jövedelem 

számolható el (a 2012.évi CXLVII. törvény 10.§ (3) bekezdés alapján) mely bevételből 

származik. Amíg nincs jövedelme és bevétele, addig nem lehet elszámolni. A törvény alapján 

a bevétel 60%-a minősül jövedelemnek. 

A támogatási összeg a bérköltség valamint a vállalkozás indításához szükséges egyéb 

tevékenységek finanszírozására használható fel. A bérköltségen felüli, a vállalkozás 

indításához szükséges tevékenységek költségei egyszerűsített költségelszámolás keretében 

kerülnek elszámolásra, amely során, a vállalkozás önfoglalkoztatásának és munkavállaló(k) 

foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításai 40%-a mértékéig átalány formájában 

finanszírozhatók. 

A vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek, 1 306 800 Ft támogatási összeg 

fordítható rá: 

• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

• Előkészítési költségek 

• Eszközbeszerzés 

• Eszközbérlés 

• Üzlethelyiség, iroda bérleti díja 

• Online megjelenés 

• Immateriális javak beszerzése 

• Piacra jutás támogatása (marketing) 

• Anyagbeszerzés 

• Általános vállalatirányítási tevékenység 

Előleg 

3 havi bérköltség: 816 750 Ft erre eső 40% egyéb tevékenységre fordítható költség: 326 700 

Ft  

Összesen: 1 143 450 Ft 

Egyéb forrás bevonása: 0 % kamattal visszatérítendő támogatás/hitel is igényelhető mely a 

GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében valósul meg. 



Támogatási kérelem benyújtása, lebonyolítás, fenntartás 

Támogatási kérelem benyújtásához rendelkezni kell saját bankszámlával (támogatási összeg 

fogadása érdekében) és ügyfélkapu regisztrációval. A támogatási kérelem Ügyfélkapun 

keresztül történik. A támogatást igénylő vállalkozás képviselője a GINOP-5.1.9-17 programban 

tanúsítvánnyal rendelkező, tehát aki a vállalkozást megalapította jogosult benyújtani a 

támogatási kérelmet. 

A jogszerű foglalkoztatást támogató, a GINOP-5.3.3-15 konstrukció keretében létrejött 

jogsegély szolgálatok is támogatják az induló vállalkozásokat jogi információs szolgáltatással, 

tanácsadással. https://www.jogpontok.hu/  

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni szükséges, a vállalkozás indításához 

szükséges engedélyekről, tevékenységi besorolásról valamint, hogy mikro- vagy 

kisvállalkozásnak minősül-e.  

Egyszerűsített elszámolás/átalány alapú elszámolás jelentése 

Százalékban meghatározott átalány alapú egyszerűsített elszámolás – a támogatott vállalkozás 

személyi jellegű ráfordításai jelentik a vetítési alapot, mely összegnek maximum 40%-áig 

terjedő mértéke átalány formájában fordítható az egyéb vállalkozás indítással kapcsolatos 

költségek finanszírozására. 

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a 

kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal, azaz nem szükséges 

számla, bankszámlakivonat, összesítő és egyéb számviteli bizonylat bemutatása. Továbbá nem 

szükséges a piaci árat árajánlatokkal igazolni. A költségvetés szöveges indoklásában 

megfelelően fel kell tüntetni a költségtételeket (beszerzendő szolgáltatás/eszköz) valamint 

kalkulációt ha szükséges. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a támogatott vállalkozásnak sem a kifizetési kérelmekhez 

nem kell igazoló dokumentumokat bemutatni, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat 

a projekt megvalósítási helyszínén. A Magyar Állam Kincstár és az ellenőrző szervezetek 

helyszíni ellenőrzés során nem vizsgálják ezek meglétét. 

!!! A magyar számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell 

őriznie a támogatott vállalkozásnak!!! 

Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelhető az előleg, mely a Magyar Állam Kincstár és a 

támogatott vállalkozás között létrejövő szerződéskötési okirat hatálybalépését követően 

érkezhet a bankszámlára.  

A Projekt megkezdése: a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő 

napja. A projekt időszak vége, fizikai befejezés időpontja az előbbi kezdő naptól számított 

12. hónap vége.  

https://www.jogpontok.hu/


Kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követően 3 havonta nyújthat be a támogatott 

vállalkozás. Többszöri elszámolásra van csak lehetőség. Az utolsó időközi kifizetési 

igénylésében legalább 1 havi személyi jellegű költség és arra eső átalány költséget köteles az 

előleg terhére elszámolni. Záró kifizetés csak akkor történik, ha a támogatott vállalkozás 

elszámol az előleg teljes összegével. Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek 

egyértelműen kapcsolódnak a projekt tevékenységéhez. 

12 hónap a projekt megvalósítási ideje, azaz 12 hónap áll rendelkezésre, arra, hogy a 

támogatási összeget felhasználja a pályázó, bérköltségre és az egyéb tevékenységekre. 

További 12 hónapon keresztül szükséges üzemeltetni a vállalkozást, azaz 1 éves fenntartási 

kötelezettsége van a pályázóknak. Egyéni vállalkozás esetében NEM SZÜNETELTETHETŐ sem 

a projekt időszakban sem a fenntartási időszakban. 

Kötelező vállalás: 1 000 000 Ft nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevétel. 

A projekt lezárásáról záró beszámolóban számol be a támogatott vállalkozás az első 12 hónap 

letelte, a projekt megvalósítása után. 

A projekt fenntartásáról és a kötelező vállalásokról (1 000 000 Ft nettó árbevétel) projekt 

fenntartási jelentésben számol be a támogatott vállalkozás a Magyar Állam Kincsárnak. 

A Támogatási kérelmeket kezelő informatikai rendszer a Magyar Állam Kincstár részéről 2019. 

július 31-ig megnyílik.  

A vállalkozások támogatásának megkezdése: 2019. szeptember 1-étől várható. 

 


