
GYIK (Gyakran Ismétlődő Kérdések) 

 

Kik pályázhatnak? 

Magyarországgal szomszédos országokban (kivéve Ausztria) bejegyzett és működő fiatal magyar 

vállalkozók, vállalkozások, akik megfelelnek a pályázati felhívás 3. pontjában megfogalmazott 

kritériumoknak. 

 

Amennyiben a vállalkozás, illetve annak tulajdonosa megfelel a fenti követelményeknek, akkor van 

arra előírás, hogy mekkora legyen egy cégben a tulajdoni hányada? 

Nincs. 

 

Mire lehet pályázni? 

A vállalkozások fejlesztéséhez  termeléshez, gyártáshoz szükséges eszköz beszerzésére, információs 

technológia-fejlesztésre, informatikai eszközök és szoftverekre,  gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésekre,  hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételre, valamint piacra jutást 

segítő tevékenység, marketing költségekre. Az egy éven belül alapított társaságok esetében még 

anyagjellegű költségekre és az üzletvitelhez igénybe vett szolgáltatásokra is. Részletesen a Pályázati 

felhívás 4. pontja és a Pályázati és elszámolási útmutató melléklete tartalmazza az elszámolható 

költségeket. 

 

Ingatlan átalakítására, bővítésére, vagy új ingatlan építésére lehet pályázni? 

Nem, részletesen a Pályázati felhívás 4. pontja és a Pályázati és elszámolási útmutató melléklete 

tartalmazza az elszámolható költségeket. 

 

Használt gépre lehet-e pályázni? 

Igen, lehet használt eszköz is amennyiben megfelel a Pályázati felhívás 4. pontja és a Pályázati és 

elszámolási útmutató mellékletében ismertetett költségeknek. 

 

Cégként kell-e regisztrálni vagy magánszemélyként a NIR ben? 

https://nir.bgazrt.hu/ felületen a Cégként történő regisztrációt kell választani, mert 

magánszemélyként regisztrált pályázók nem tudnak indulni a pályázaton! A regisztráció során majd 

„A pályázó szervezet működési formája” kérdés után a „Gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző 

https://nir.bgazrt.hu/


jogi személy..”, vagy egyéni vállalkozó kategóriát szükséges választani, más működés formával nem 

indulhatnak. 

 

Igazolni kell-e magyar állampolgárságot? 

A magyar állampolgárság meglétéről nyilatkozni kell, az állampolgárság megszerzésére irányuló 

eljárás elindításáról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított – a folyamatban lévő 

eljárást igazoló átvételi elismervény - benyújtása szükséges. A támogatási szerződés megkötésének 

feltétele a megszerzett magyar állampolgárság! 

Ukrajnában és a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező pályázók esetében a pályázati 

feltételeknek megfelel az a nem magyar állampolgár is, aki a Szátv. alapján kiadott „Magyar 

igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezik, továbbá jogosult pályázni 

akkor is, ha magyar igazolvány megszerzésére irányuló eljárást elindította. A szerződéskötés feltétele 

a „Magyar igazolvány” megléte. 

 

Milyen igazolással igazolható a cég megléte? 

Beszkennelve kérjük csatolni a 30 napnál nem régebben kiállított hiteles cégnyilvántartást, vagy 

bírósági/hatósági igazolást, illetőleg internetes cégnyilvántartási rendszerből lekérdezett igazolást 

arról, hogy a bejegyzett vállalkozás. Egyéni vállalkozásoknál érvényes vállalkozói igazolvány másolata 

is elfogadható. Ehhez kérjük a magyar nyelvű egyszerű (nem feltétlenül hiteles) fordítást is csatolni. 

 

Elég-e akkor megalapítani a vállalkozást ha nyer a projekt, illetve kiváltani a vállalkozói engedélyt? 

Nem, csak bejegyzett és már nyilvántartásba vett cégek, vállalkozások indulhatnak. 

 

Milyen cégforma szükséges ahhoz, hogy pályázhassak? 

Egyéni vállalkozó,  illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság pályázhat. 

 

Frissen induló vállalat pályázhat a kiírásra?  

igen 

 

Előnyt jelent-e, ha valaki családi gazdálkodásba kapcsolódik be? 

Nem, nincs erre vonatkozó előírás. 

 



Mennyi idő alatt lehet a pályázatot benyújtani? 

A pályázati felhívás  9. pontja tartalmazza  a benyújtási határidőt. 

Kik fogják a pályázatot elbírálni? 

A befogadott támogatási igényt a Bethlen Gábor Alapkezelő  ellenőrzi  és feldolgozza, ezt követően 

támogatási javaslattétellel továbbítja a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának, amely döntési javaslatát a 

BGA tv. alapján a Bizottság elé terjeszti. 

 

Mit jelent a vállalkozás üzleti szempontú bemutatása? 

A pályázó vállalkozásának üzleti szempontú bemutatása, amely tartalmazza a pályázati igény 

indoklását maximum 5 oldal (10 000 karakter) terjedelemben. A pályázatok tartalmi értékelése ezen 

dokumentum alapján történik a Pályázati Felhívás Tartalmi értékelés című pontban megadott 

szempontok szerint, azonban nincs kötelező formai előírás, illetve minta. 

Tartalmi értékelési szempontok: 

- A vállalkozás üzleti szempontú bemutatása, mely tartalmazza az üzleti modellt, illetve a rövid-, 
közép és hosszú távú célok leírását 

- A vállalkozás célpiacának/célpiacainak bemutatása, kiemelve a lehetséges versenytársakat 
- A vállalkozás termékeinek és/vagy nyújtott szolgáltatásainak bemutatása, mely tartalmazza az 

árazási stratégiát, valamint a lehetséges vevők és szállítók bemutatását 
- A vállalkozás értékesítési stratégiájának bemutatása, mely tartalmazza az értékesítési célokat és 

azok elérésének lehetséges módjait 
- A vállalkozás meglévő és később szükséges eszközeinek/beruházásainak bemutatása, mely 

tartalmazza az igényelt pályázat felhasználási módját 
- A kiadási és bevételi adatok rövid bemutatása, kiemelve a jövedelmezőséget legalább a pályázat 

felhasználási időpontját követő 1 éves időtávban 
- A csapat bemutatása, mely tartalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges kompetenciák 

meglétének leírását 
- Az igényelt pályázati összeg felhasználásának indoklása 
- A vállalkozás hozzájárulása a nemzetpolitikai célok teljesüléséhez 
 
 

A támogatás után kell-e adózni? 

Tekintettel arra, hogy országonként eltérőek az adózással kapcsolatok jogszabályok, így minden 

pályázónak magának kell meggyőződni arról, hogy a támogatás után adott országban milyen adózási, 

illetve egyéb kötelezettségek vannak az állami hatóságok felé.  

 

Amennyiben a támogatás után adózni kell, akkor ez beépíthető a pályázati költségekbe. 

Nem, ezen költségek nem építhetők be a pályázatba, ezt a pályázónak saját forrásból kell 

megoldania. 

 



Start up cégek is indulhatnak? 

A pályázaton start up cégek is indulhatnak. 

„Félhaszonjárművet” pl (pick-upot) lehet-e venni? 

Nem, az alábbi járművek támogathatóak: 

 termeléshez, gyártáshoz szükséges eszköz beszerzése (beleértve a növény és állatállomány 

fejlesztést, illetve járművek ( 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet alapján) közül 

kizárólag: 

o pótkocsi, félpótkocsi, hűtőkocsi, 

o Mezőgazdasági erőgépek (pl traktor) 

11 Traktorok 

111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok 

112 Különleges traktorok 

12 Magajáró betakarítók 

121 Szántóföldi növények betakarító gépei 

129 Egyéb betakarítók 

19 Egyéb magajáró gépek 

191 Magajáró rakodók  

199 Magajáró egyéb gépek 

 

Kerékpárgyártás tevékenység esetében lehetséges-e használt, felújítandó kerékpárokat vásárolni? 

Leírható-e mint anyagköltség? 

Nem.  

Pályázati felhívás és útmutató 32.oldal: 

Pályázó nevére szóló számla ellenében vásárolt anyagok, tervezhetők;(Nem lehetnek készletek, 

csomagolóanyagok, termelési alapanyagok, segédalapanyagok, amelyek beépülnek a termékbe, vagy 

része a termelési folyamatnak – kivéve, ha prototípus előállításához kerülnek felhasználásra) 

 

Sikeres pályázat esetén az elnyert támogatási összeget minden esetben a pályázó saját országában 

vezetett bankszámlára utalják, vagy magyarországi bankszámla is megadható és arra is átutalható 

az összeg?  

Magyarországi bankszámlára is utalható. 

 

Pályázati kiírás 4. pontjában, melyben a támogatható költségek felsorolása szerepel, feltűntették a 

következők beszerzését is: pótkocsi, félpótkocsi, hűtőkocsi,Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy a 

hűtőkocsi Magyarországon hűtővel berendezett kisfurgont jelent? 

Ez olyan gépjárművet jelent aminek az egész rakterét hűteni tudják. 

 



Amire a pályázatot is be szeretném adni, jobb lenne vállalkozási formában végezni, ehhez új céget 

kell alapítanom, amit most kezdenék el. A pályázat benyújtásáig nem biztos, hogy megkapom a cég 

papírjait a cégbíróságról, csak a benyújtási kérelem lesz a kezemben. Ebben az esetben 

pályázhatok, és a cég hivatalos papírjait elég ha a támogatási szerződés megkötésekor nyújtom be? 

Nem, mert a vállalkozásnak már nyilvántartott (bejegyzett) vállalkozásnak kell lennie a pályázat 

benyújtásakor. 

„3.7 A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba vett 

vállalkozásnak kell lennie (előtársaság nem pályázhat).” 

 

Amennyiben a magyar igazolványt már több mint 15 éve csinálták, az ilyen jellegű magyar 

igazolványok megfelelőek? Vagy inkább kérvényezzünk új igazolvány? 

Az igazolványok nem járnak le – függetlenül attól , hogy 15 évesek, de amennyiben ezt még 

fiatalkorukban csinálták és pl. gyerekkori fénykép van, vagy betelt a kedvezményre jogosító oldal, 

akkor célszerű újat csinálni.  

 

A Mellékleteknél csatolandó dokumentumokról hiteles fordítás szükséges! 

Nem szükséges hiteles fordítás 


