
GYIK (Gyakran Ismétlődő Kérdések) 

Általános, a három vállalkozói pályázat mindegyikére érvényes kérdés-

válaszok: 

A pályázatot, illetve a nyilatkozato(ka)t be kell-e papír alapon nyújtani? 

Nem, a pályázatot elektronikusan a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén kell 

benyújtani, de az eredeti nyilatkozatokat elektronikusan, az eredeti példányokat szkennelve, (pl. pdf 

fájlban) kérjük felcsatolni a NIR felületen a pályázat mellékleteinél. 

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 

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

indulhatnak. 

A vállalkozásommal pályázni szeretnék, de tulajdonos vagyok egy másik társaságban is 15%-kal, így 

pályázhatok? 

Igen, a pályázati felhívás módosult a 80/2017 (VII.03.) sz. Bizottsági határozat alapján, így a pályázati 

felhívás módosításra került, törlésre került az alábbi pont: 

„A vállalkozás tulajdonosa(i) nem lehet tag, tulajdonos a pályázó vállalkozáson kívül egyéb 

vállalkozásban sem a pályázat benyújtásakor.” 

Ingatlan átalakítására, bővítésére, vásárlásra 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 eszközre is, amennyiben megfelel a Pályázati felhívás 4. pontja és a Pályázati és 

elszámolási útmutató mellékletében ismertetett költségeknek. 

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. 

Milyen cégforma szükséges ahhoz, hogy pályázhassak? 

Egyéni vállalkozó, illetve jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság pályázhat. 

Mennyi idő alatt lehet a pályázatot benyújtani? 

https://nir.bgazrt.hu/


A pályázati felhívás  9. pontja tartalmazza  a benyújtási határidőt. 

Mit jelent a szakmai terv bemutatása? 

Kérjük, a szakmai terv elkészítéséhez a NIR-ben felcsatolt sablont vegye igénybe! A szakmai tartalom 

maximális terjedelme 10 000 karakter. Kérjük, hogy a megadott szempontok sorrendjét ne 

módosítsa, amennyiben valamelyik pont a megpályázott támogatásból megvalósítani kívánt 

fejlesztés szempontjából nem releváns, kérjük, jelezze („Nem releváns.”), a pontot ne törölje! A 

tervet kizárólag magyar nyelven készítsék el és csatolják a NIR felületen. 

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.  

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

Nem. A Pályázati felhívás és a Pályázati és elszámolási útmutató értelmében nem támogatható jármű 

(személygépkocsi, kisteherautó, teherautó, lakókocsi, utánfutó, gépjármű, vízi jármű, légi jármű, 

vasúti jármű),  1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet szerint 

kivétel: 

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 

A gyártáshoz szükséges alapanyag támogatható költség? 

A Pályázati és elszámolási útmutató értelmében 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). 

 



A nem magyar nyelvű dokumentumokat, melyeket a Mellékleteknél szükséges csatolni le kell 

fordítani magyar nyelvre? Amennyiben igen hiteles fordítás kell! 

Igen, le kell fordítani, de nem szükséges hiteles fordítás, elég a pályázó által készített kivonatos 

fordítás is. 

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 kapott támogatás önrészként felhasználható-e más pályázathoz? 

Nem. 

Hűtőház felszerelése támogatható-e? 

Nem támogatható az ingatlan átalakítás, bővítés, vásárlás vagy új ingatlan építés, illetve azok 

eszközök sem, amelyek az ingatlanba kerülnek beépítésre, vagyis számvitelileg az ingatlanhoz 

kerülnek aktiválásra. Amennyibe olyan gépet, berendezést vásárolnak, melyek az ingatlanba 

kerülnek, de nem ingatlanként tartják nyilván, hanem pl. műszaki, berendezések, vagy egyéb 

eszközök között, akkor igen. 

Pályázhatok-e magasabb értékű gépre, mint a maximálisan elnyerhető támogatás (pl. gépérték 4 

MFt, de csak 3 MFt az elnyerhető támogatás)? 

Igen, de NIR felületen a költségek rögzítésénél ebben az esetben maximálisan elnyerhető támogatási 

összeg ( jelen esetben 3 MFt) rögzíthető (különben hibát fog jelezni a NIR), de kérjük a megjegyzésnél 

adják meg a teljes gépárat és ismertessék, hogy a fennmaradó összeget milyen forrásból fedezik. 

Amennyiben nyer a pályázat az elszámoláskor viszont a teljes vételár kifizetését igazolni szükséges! 

Amennyiben a pályázó vállalkozás tulajdonosa magyar állampolgársággal, magyar igazolvánnyal 

nem rendelkezik, akkor is lehet e pályázni? 

A pályázatot magyar állampolgárság igazolása nélkül is be lehet adni, azonban a pályázati 

értékelésnél figyelembe vételre kerülhet a magyar állampolgárság megléte. 

Amennyiben a vállalkozás előzetes években nem részesült de minimis támogatásban a 

nyilatkozatot nem kell kitölteni (és feltölteni)? 

A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. A nyilatkozatban a pályázó 

vállalkozás folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során kizárólag 

Magyarországban kapott de minimis támogatásait kell feltüntetni, a saját országukban kapott de 

minimis támogatást NEM! Amennyiben nem kaptak de minimis támogatást, akkor kérjük töltsék ki az 

1. pontnál a Kedvezményezett adatait (az MVH azonosítót csak akkor ha van, amennyiben nincs 

hagyják üresen), a 2.,3., 4., táblázatokat húzzák át. A Nyilatkozatot kitöltést után cégszerűen alá kell 

írni (a pályázó vállalkozás törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, illetve kérjük figyeljenek 

arra, hogy amennyiben az aláírási címpéldányon szerepel, hogy a cégnevét is ki kell írni, akkor vagy 



kézzel, vagy pecsét formájába rögzítsék azt is), majd szkennelve fel kell tölteni a NIR felületen a 

megfelelő mellékletek közé. ll tölteni, mely a pályázati felhívásban is részletesen olvasható! 

 

 

  



 

Kizárólag a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és 

működő induló külhoni magyar fiatal vállalkozások tevékenységének 

támogatására” c. felhívásra vonatkozó kérdés-válaszok: 

 

Elég-e akkor megalapítani a vállalkozást, ha nyer a projekt? 

Nem, csak bejegyzett és már nyilvántartásba vett, adószámmal rendelkező, működő cégek, 

vállalkozások indulhatnak. 

Frissen induló vállalkozás pályázhat a kiírásra?  

Igen, de előtársaság nem. 

 

  



 

Kizárólag „Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és 

működő magyar családi vállalkozások tevékenységének támogatására” c. 

felhívásra vonatkozó kérdés-válaszok: 

 

A pályázati felhívás 3.3 b. pontjában a foglalkoztatott családtagoknak teljes foglalkoztatásban kell 

lenniük, vagy elég, ha részmunkaidőben dolgoznak? 

Teljes állásban kell foglalkoztatottnak lenni és ezt igazolni is kell a mellékleteknél. Részmunkaidő nem 

elfogadható. 

A pályázati felhívás 3.3 b. pontjának megfelel az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozásában teljes 

állásban dolgozik és alkalmaz még egy családtagot teljes állásban? 

Igen. 

A vállalkozás 100-% os tulajdonosa vagyok és feleségem be van jelentve teljes állásban, de én nem, 

így megfelelek a 3.3 pontok valamelyikének. 

Nem. 

A pályázati felhívás 3.3 c. pontjánál a kárpátaljai pályázók esetében az együttműködő vállalkozások 

mindegyikének 2014.01.01 előtt alapított vállalkozásnak kell lenni? 

A pályázó projektgazda vállalkozásnak mindenképpen 2014.01.01. előtti alapításúnak kell lenni, 

azonban az együttműködésben részt vevő vállalkozásokra vonatkozóan ez nem előírás, de az 

értékelés során figyelembevételre kerülhet, hogy milyen régóta működik a partnervállalkozás. 

A pályázati felhívás 3.3 c. pontjánál a kárpátaljai pályázók esetében az együttműködő partnerek 

indulhatnak-e önállóan másik pályázatban? 

Nem. 

  



 

Kizárólag „Külhoni magyar fiatal vállalkozások együttműködésének 

támogatására” c. felhívásra vonatkozó kérdés-válaszok: 

Az együttműködő partner lehet másik országból is? (Pl. a pályázatot benyújtó projektgazda 

Erdélyben van, de az együttműködő partner Kárpátalján és Vajdaságban) 

Igen. 

 

Együttműködő partnerek indulhatnak-e önállóan másik pályázatban? 

Igen. 

Az együttműködő partner vállalkozásokra is vonatkozik az, hogy a vállalkozó, a tulajdonos, vagy 

több tulajdonos esetén legalább az egyik tulajdonos 1977. január 1-én, vagy később született és 18. 

életévét már betöltötte a pályázat benyújtásakor? 

Igen, a pályázat fiatal vállalkozások együttműködését támogatja. 

Az együttműködő vállalkozásoknak is maradéktalanul meg kell felelnie a pályázati és elszámolási 

útmutató 1.3.1 - 1.3.8 pontjaiban megfogalmazott kritériumoknak? 

Igen, azonban az együttműködő partnerek önállóan is pályázhatnak. 


