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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

A támogatással kapcsolatos lebonyolító szervi feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő  

Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BGA Zrt. vagy 

lebonyolító szerv) látja el. Elérhetőségei: www.bgazrt.hu; e-mail: kisbolt@bgazrt.hu   

1. Hol található meg a pályázati kiírás, az Útmutató és az Általános Szerződési 

Feltételek?   

Minden dokumentum és kapcsolódó információ a www.bgazrt.hu honlapon, valamint a 

www.kormany.hu oldalon érhető el, az alábbi linkek alatt:  

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//1/16/16d/16d69a911105c96c1a68d04b302bf5d.pdf  

https://bgazrt.hu/wp- 

content/uploads/palyazati_kiirasok/magyar_falu_program/2023/MFP_KTU-KP-

12023_a_kistelepulesi_uzletek_mukodesi_tamogatasa_palyazati_kiiras.pdf  

2. Mikor és milyen módon nyújtható be a pályázat?   

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő: 2023. január 12. 10.00 óra – 2023. január 31. 

23.59 óra   

A pályázat kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) 

keresztül nyújtható be, ahol regisztrálni szükséges annak, akinek még nincs regisztrációja.   A 

NIR elérése: a www.bgazrt.hu oldalon keresztül, a NIR belépési pontra kattintva.   

      

JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK  

3. Ki nyújthat be pályázatot?    

Gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, civil szervezet vagy települési 

önkormányzat.    

4. Aki a korábbi kisboltos támogatás alapján már kapott támogatást, most is 

pályázhat?  

Igen, a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 

62/2021. (II.12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült üzemeltetők a 

támogatással érintett üzletre vonatkozóan pályázhatnak.   

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy ha korábban a 62/2021. (II.12.) Korm. rendelet alapján 

munkáltatói közteher megfizetéséhez is kapott támogatást, ugyanazon munkavállaló után ezen 
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pályázat keretében nem számolható el a munkáltatói járulék összege, csak a nettó munkabér 

költsége (kettős finanszírozás tilalma).  

5. Benyújthat-e támogatási kérelmet az olyan üzemeltető, aki a korábbi kisboltos 

támogatás alapján fejlesztési támogatásban részesült, folyamatban van az 

üzlethelyiség kialakítása, felújítása, de az üzlet jelenleg még nem működik, 

várhatóan 2023. júniusában nyit meg?  

A pályázati felhívás nem zárja ki a pályázat benyújtásának lehetőségét.   

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a pályázó a pályázat benyújtása során azt a maximális 

igényelt összeget tudja megjelölni, amit a támogatási tevékenységre, és annak határidejére 

tekintettel el tud számolni (azaz azt az összeget, amit működési tevékenysége keretében a  

2022. augusztus 1. – 2023. július 31. közötti időszakban el tud számolni). Ez alapján egy pl. 

2023. júniusában megnyíló üzlet legfeljebb 2 havi működési költséget fog tudni elszámolni. A 

támogatás fel nem használt részét ügyleti kamattal emelten kell visszafizetni.   

Ugyanakkor a nyertes pályázó kötelező vállalása (pályázati kiírás 2.3. pontja), hogy a támogatás 

folyósításától számított 12 hónapig üzemelteti az érintett üzletet. Vagyis legkésőbb a 

folyósításkor – várhatóan 2023. március – az üzletnek működnie kell.    

6. A 2000 főt meghaladó állandó lakosságszámú településhez tartozó kis lélekszámú 

településrészen igényelhető a támogatás?   

Nem, a települési önkormányzat illetékessége a település teljes közigazgatási határáig kiterjed. 

A közigazgatási egység számít, függetlenül a településrész távolságától.   

Olyan kistelepülési üzlet támogatható, amely a 4. pont szerint már részesült fejlesztési 

támogatásban, vagy amely a Belügyminisztérium (BM) 2022. január 1-jén nyilvántartott adatai 

alapján 2000 fő vagy ez alatti állandó lakosságszámú kistelepülésen működik.     

   

7. A 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező település 

külterületein működő üzletek is jogosultak a támogatásra?   

Igen, a települési önkormányzat illetékessége a település teljes közigazgatási határáig kiterjed. 

Amennyiben a település állandó lakosságszáma a BM 2022. január 1-jei adatai alapján 2000 fő 

vagy ennél kevesebb, a településhez tartozó külterületen működő üzlet is pályázhat.    

8. Mozgóboltra igényelhető a támogatás?   



4   

Nem, a pályázati kiírás kifejezetten üzlet működéséhez nyújt támogatást. Az üzlet fogalmát a 

kereskedelemről szóló törvény határozza meg. Ez alapján üzlet: kereskedelmi tevékenység 

folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező 

épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet 

vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.   

A mozgóbolt a fenti rendelkezésnek nem felel meg.   

  

9. Nem pályázhat az olyan üzlet üzemeltetője, ahol az üzlet árusítóterében 

dohányterméket értékesítenek. Ez mit jelent?  

A Támogató célja hogy a kistelepülési napi fogyasztási cikkeket értékesítő, élelmiszer jellegű 

vegyesboltok részesüljenek támogatásban. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok 

lehetőséget adnak a kistelepülési üzletek számára dohánytermék kiskereskedelmi 

forgalmazásra ott, ahol külön dohánybolt nem működik, így ha a dohánytermék értékesítés a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelően a napi fogyasztási cikkek árusítóterétől elkülönített 

helyen történik, nincs kizárva a pályázatból.   

Az elkülönített hely ebben az esetben az üzletben fenntartott olyan, térben leválasztott 

helyiségrész, amely a dohány termékeknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített 

módon történő értékesítését teszi lehetővé oly módon, hogy dohánytermék az értékesítése 

során, illetve azt megelőzően, vagy azt követően az üzletben tartózkodó fiatalkorú számára ne 

legyen látható.  

10. Mit jelent az, hogy a bevételének nagyobb része élelmiszerjellegű vegyes 

kereskedelemből származik?  

A Támogató a napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzletek működési költségeihez kíván 

támogatást nyújtani. Ezért kizárja a támogatásból az olyan üzleteket, amelyek alapvetően más 

tevékenységgel (pl. kávézó, kocsma, vendéglátás) foglalkoznak, de emellett napi fogyasztási 

cikkeket is értékesítenek. A pályázó tehát nem a vállalkozás főtevékenységeként bejegyzett 

TEÁOR szám alapján válik jogosulttá.   

A Támogató a könyvelői nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az üzlet (tehát nem a 

vállalkozás) legtöbb bevétele milyen tevékenységből származik. Amennyiben ez az 

élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelemből, akkor jogosult a pályázat benyújtására.     
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11. Benyújthat pályázatot az olyan üzlet, amelynek főtevékenysége nem 

élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4711), ugyanakkor 

forgalmaz napi fogyasztási cikkeket?  

A pályázat benyújtásának feltételeként nincs meghatározva az üzemeltető vállalkozás TEÁOR 

szerinti főtevékenysége. Ugyanakkor az feltétel, hogy az üzlet – a pályázati kiírásban 

meghatározott – napi fogyasztási cikkeket értékesítsen, ÉS (az üzlet) bevételének nagyobb része 

az élelmiszerjellegű bolti vegyes kiskereskedelemből (TEÁOR 4711) származzon. 

Amennyiben ezt igazolni tudja, benyújtható a pályázat.   

12. Pályázhat-e az üzemeltető, akinek az üzlete a településen belül új címre költözött 

az elmúlt 6 hónapban?   

Igen pályázhat, amennyiben igazolni tudja az üzlet folyamatos működését (pl. az eredeti és a 

módosított működési engedéllyel/ bejelentéssel, jegyzői igazolással).  

Új – második – üzlet megnyitása értelemszerűen (adott üzlet nem üzemel 6 hónapja) nem 

támogatható.  

13. Pályázhat-e az üzemeltető, aki a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapon belül 

veszi át az üzlet üzemeltetését?  

Igen, amennyiben igazolni tudja az üzlet folyamatos működését (pl. működési engedély, jegyzői 

igazolás), a pályázat egyéb feltételeinek teljesítése esetén jogosult a pályázat benyújtására.  

Az üzlet folyamatos működésének igazolása pl. a korábbi működési engedély másolata, de ha 

ez nem lehetséges, a jegyző által kiállított igazolás a korábbi működésre vonatkozóan is 

megfelelő, feltüntetve benne a forgalmazott termékköröket, jövedéki termékeket is, ami a 

pályázat benyújtását megelőző 6 hónap bevételére vonatkozóan igazolja a jogosultságot. A 

könyvelői nyilatkozat a pályázó által üzemeltetett időszakra vonatkozóan nyújtható be.   

14. Pályázhat-e az üzemeltető, ha ő maga vagy közeli hozzátartozója polgármester?  

Igen, pályázhat. A vonatkozó jogszabályok alapján az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú 

településeknél a polgármester vagy azzal közös háztartásban élő hozzátartozó esetén nem áll 

fenn összeférhetetlenség.   

15. Pályázhat-e egy gazdasági társaság üzemeltető olyan üzlet működéséhez 

támogatásra, amelynek a címe nincs telephelyként feltüntetve a cégjegyzékben?  

Igen pályázhat, amennyiben a pályázó jegyzői igazolással és a szükséges működési engedéllyel 

rendelkezik.  
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16. Be nem jelentett alkalmazottak miatt kapott munkaügyi bírság kizáró ok-e a 

pályázatból?  

Amennyiben a bírság maradéktalanul rendezésre került és ez igazolt is, a pályázat elfogadható. 

A Támogató azt tekinti rendezett és igazolt állapotnak, ha a pályázó nem szerepel a 

foglalkoztatás-felügyleti hatóság által nyilvántartott, és a NAV által havonta közzétett, a 

rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem megfelelő adózók listáján. A 

Támogató a támogatási döntés meghozatala előtt ezt ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés 

során kiderül, hogy a pályázó szerepel a közzétett listán, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 50. § (1) bek. a) pontja alapján számára támogatás nem nyújtható.  

17. Ki minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak?  

Egy vállalkozás, akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha képtelen – akár saját erejéből, 

akár a tulajdonosai, részvényesei vagy hitelezői által biztosított források révén – arra, hogy 

megállítsa a veszteségek halmozódását, amely valamely hatóság beavatkozása nélkül azt 

eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.  

  

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA  

18. Egy pályázó csak egy pályázatot, vagy többet is benyújthat?    

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be.   

19. Egy településről csak egy támogatási kérelem nyújtható be?   

Nem. A pályázati kiírás alapján bármennyi pályázat benyújtható egy kistelepülésről.   

      

TÁMOGATÁSI JOGCÍM  

20. Ez a támogatás csekély összegű támogatásnak minősül? Össze kell számítanom az 

egyéb csekély összegű támogatással?   

Nem, ez nem csekély összegű támogatás. A pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatás 

válságtámogatásnak minősül. Amennyiben a csekély összegű támogatást és a válságtámogatást 

ugyanazokhoz az elszámolható költségekhez veszik igénybe, a csekély összegű támogatás és a 

válságtámogatás a válságtámogatás maximális összegéig (2 millió euró) halmozható.  

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 

a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése 
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alapján, az európai uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összeg 

alkalmazása céljából a támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a 

támogatás odaítélése napjának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot 

kell alkalmazni.  

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE  

21. Mit jelent az, hogy az elnyerhető támogatás minimális és maximális összege van 

megadva a pályázati kiírásban? Megkapom az általam megjelölt összeget?   

Az elnyerhető támogatás minimális mértéke üzletenként, 1 millió forint maximális mértéke 

üzletenként, 3 millió forint.   

A pályázó azt a maximális igényelt összeget tudja megjelölni, amit a támogatási tevékenységre, 

és annak határidejére tekintettel el tud számolni (azaz azt az összeget, amit működési 

tevékenysége keretében a 2022. augusztus 1. – 2023. július 31. közötti időszakban el tud 

számolni).  

A támogatási döntést (a támogatás mértékét) a pályázati kiírásban meghatározott értékelési 

szempontok alapján, továbbá a rendelkezésre álló költségvetési forrás alapján – a pályázó által 

igényelt összegre is figyelemmel – hozza meg a Támogató.    

  

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK  

22. Mit tartalmazzon a könyvelői/könyvvizsgálói nyilatkozat, és ki írhatja alá?  

A könyvelő az üzlet vonatkozásában az elmúlt 6 hónapban elért teljes bevételére, valamint ezen 

belül – amennyiben releváns – a dohánytermékek értékesítés, illetve szeszesital kimérés 

bevételére kell, hogy nyilatkozzon. Ebben a kérdésben kizárólag a nyilvántartásba vett 

mérlegképes könyvelő nyilatkozata elfogadható. A pályázati kiírás nem írja elő kötelező 

„külső” könyvelő igénybevételét a nyilatkozat kiállításához. Amennyiben a pályázó 

nyilvántartott mérlegképes könyvelő is egyben, aláírhatja a könyvelői, könyvvizsgálói 

nyilatkozatot.  

Amennyiben dohányterméket is forgalmaz az üzlet, a pályázat értékelése szempontjából 

lényeges információ, hogy az a napi fogyasztási cikkek értékesítésére szolgáló árusítótérben, 

vagy attól elkülönített módon történik. Amennyiben a könyvelő az erre irányuló 

nyilatkozatot megtagadja, az üzemeltető büntetőjogi felelőssége tudatában, a maga 

nevében megteheti.  
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A dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény szerint meghatározott 

dohánybolt nem jogosult támogatásra.   

Olyan napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzlet azonban, ahol elkülönített helyen, 

dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság alapján folyik az értékesítés, nincs kizárva a 

pályázatból.   

23. Hogyan történjen az árbevétel meghatározása?  

A könyvelőnek a napi fogyasztási cikkeket értékesítő, a pályázatban megjelölt üzletre 

vonatkozóan kell nyilatkoznia az árbevétel tekintetében.  

• Amennyiben az üzletben a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény szerint 

elkülönített helyen dohánytermék értékesítés is történik, külön szükséges feltüntetni az 

élelmiszerjellegű bolti vegyes kereskedelemből származó árbevételt és a 

dohánytermékek értékesítéséből származó árbevételt.   

• Amennyiben azonos címen, de külön bejárattal, külön működési engedéllyel más üzletet 

(pl. dohánybolt, szeszesital kimérés) is üzemeltet a pályázó, annak árbevétele irreleváns 

a pályázat szempontjából.   

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az elszámolás során a napi fogyasztási cikkek 

forgalmazásával érintett üzlet/üzletrész működési költségei számolhatóak el. Ennek során – 

amennyiben a működési költség nem bontható meg (például: közös kazán fűtésének költsége) 

– az érintett épületrész (például: hasznos alapterület, m2) arányát figyelembe véve szükséges a 

működési költség arányosítását meghatározni.  

• Több élelmiszerüzlet üzemeltetése esetén a pályázó felelőssége, hogy a pályázatában 

megjelölt üzlet vonatkozásában nyújtsa be az árbevételre vonatkozó könyvelői 

nyilatkozatot.    

  

24. Miért kell ilyen sok adatra vonatkozóan nyilatkoztatni a jegyzőt és milyen 

jogalapon?   

A pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a kistelepülési élelmiszerüzletek az 

üzemeltetéssel összefüggésben megnövekedett költségeik enyhítése érdekében. A Támogató a 

pályázatok értékeléséhez szükséges adatokat kéri a jegyzői nyilatkozatban. A jegyző a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

alapján adja ki a kereskedelmi tevékenységet végző üzletek működési engedélyét és 
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nyilvántartásba veszi a bejelentés illetve működési engedély alapján működő üzleteket a 

jogszabályban meghatározott tartalommal. Ezen adatok közül tehát a pályázat értékeléséhez 

szükséges adatokat kell a nyilatkozatban megjelölni.     

25. Adóigazolás - köztartozás mentesség igazolása  

A pályázónak igazolnia kell a Támogató felé, hogy nincs köztartozása. Ennek módja egyrészt 

lehet egy NAV által kiállított igazolás vagy a köztartozásmentes adatbázisból (KOMA) történő 

lekérdezés.    

ELSZÁMOLÁS  

Működési költség  

26. Pontosan milyen működési költségre lehet elszámolni a támogatást?  

A pályázati kiírás alapján minden olyan költség elszámolható, amely egyértelműen az adott 

üzlet mindennapi működéséhez közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges. A költségeket nem 

sorolja fel tételesen a Támogató, a pályázati kiírásban, illetve az Útmutatóban adott példák 

segítenek az eligazodásban.   

27. Amennyiben egy üzlet a korábbi kisboltos fejlesztési támogatás felújítási 

munkálatai miatt zárva volt, akkor erre az időszakra jogosult-e elszámolni pl. 

bérleti díjat, gázszámlát stb. a pályázat keretében?  

Igen elszámolhatja az ekkor keletkezett működési költségeket. A támogatás folyósításának 

időpontjában azonban az üzletnek működnie kell.  

28. Amennyiben a dohánytermék értékesítés a napi fogyasztási cikkeket értékesítő 

üzletben elkülönítetten történik, hogyan számolhatóak el a működési költségek?  

A támogatás elszámolása során CSAK a napi fogyasztási cikk forgalmazásával érintett üzlet 

működési költségeit lehet elszámolni.   

Amennyiben a működési költség nem bontható meg (például: közös kazán fűtésének költsége), 

úgy arányosítani kell a költségeket, vagyis az érintett épületrész (például: hasznos alapterület, 

m2) arányát figyelembe véve szükséges a költségeket is arányosítani.   

Az olyan működési költségeknél, ahol a megbontás nem életszerű (pl. munkabér, könyvelési 

díj), a költség a teljes üzlet vonatkozásában elszámolható.   
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29. Amennyiben az üzlet épületében az élelmiszer üzleten kívül más tevékenységet is 

folytat a pályázó (kocsma, büfé), az általános jellegű költségek (épület rezsi, bérleti 

díj) elszámolhatók a pályázatban?  

Amennyiben az érintett üzlet/épület nem kizárólag kiskereskedelmi tevékenység keretében napi 

fogyasztási cikket értékesítő üzlet működését szolgálja, abban az esetben egyértelműen 

elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a tevékenységeket, és ezek bevételeit a könyvelői 

igazolásban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtására akkor jogosult az üzemeltető, 

ha az üzlet bevételének nagyobb része az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből 

származik.   

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy az elszámolás során a napi fogyasztási cikkek 

forgalmazásával érintett üzletrész működési költségei számolhatóak el. Ennek során – 

amennyiben a működési költség nem bontható meg (például: közös kazán fűtésének költsége) 

– az érintett épületrész (például: hasznos alapterület, m2) arányát figyelembe véve szükséges a 

működési költség arányosítását meghatározni.   

30. Ha az üzlet fűtése fatüzeléssel vagy pellettel valósul meg, hogyan számolható el?  

Tűzifa vagy pellet vásárlása elszámolható azzal, hogy legfeljebb 60 nm alapterületű üzlet esetén 

legfeljebb 4 erdei köbméter fát vagy 4500 kg pelletet, ennél nagyobb alapterületű üzlet esetén 

legfeljebb 8 erdei köbméter fa vagy 9000 kg pellet vásárlása számolható el.  

31. Az üzlet működési költségeként elszámolható a pénztárgép adatkapcsolatának 

előfizetési díja?  

A támogatott tevékenység időtartamára (2022. augusztus 1. – 2023. július 31.) vonatkozóan 

igen, elszámolható költség.   

32. Elszámolható az olyan rezsiköltség, ahol a kiszámlázott időszak csak részben esik 

bele a támogatott tevékenység időtartamába?    

Ebben az esetben a számlának csak a támogatott tevékenység idejére eső arányos része 

számolható el.  

Karbantartási költség  

33. Milyen karbantartási költség számolható el?  

Az üzlet működéshez közvetlenül szükséges karbantartások elszámolhatók. A működési 

költséghez nyújtott támogatás kapacitásbővítéshez, fejlesztéshez, új eszközök beszerzésére nem 

számolható el.  
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Elszámolható pl. pénztárgép éves karbantartása, a tisztasági festés, rovarirtás, munkavédelmi 

oktatás költsége, tűzoltó készülék éves felülvizsgálata is.  

Munkabér és járulékai  

34. A támogatás a foglalkoztatottak nettó vagy bruttó munkabérére számolható 

el?  

A támogatás a munkáltató által kifizetett (nettó) bérköltségre és a munkáltatói közterhekre 

számolható el a támogatott tevékenység időtartamában (2022. augusztus 1. – 2023. július 31.). 

A munkavállalót terhelő adó- és járulék költsége nem számolható el.    

A kettős finanszírozás tilalma alapján azonban a munkáltatói közteher csak akkor számolható 

el, ha a pályázó ugyanerre a költségre nem kapott más forrásból támogatást [pl. a 62/2021.  

(II.12.) Kormányrendelet alapján nyújtható munkáltatói közteher támogatás].   

35. A nyugdíjas szövetkezet által közvetített nyugdíjas után fizetett szolgáltatási díj 

elszámolható költségnek minősül?  

Igen elszámolható a pályázat keretében.  

36. Elszámolható annak a munkavállalónak a munkabérköltsége, akinek a 

támogatott tevékenység időtartama alatt megszűnt a pályázónál a 

munkaviszonya?  

Igen, a támogatott tevékenység időtartama (2022. augusztus 1. – 2023. július 31.) alatt felmerült 

munkabérköltségek elszámolhatóak, nem feltétele a támogatásnak a teljes időintervallumban 

történő foglalkoztatás. A pályázat kiírásakor már meglévő alkalmazott költségeit lehet 

elszámolni a jogviszonya megszűnéséig, de legfeljebb 2023. július 31-ig.  

37. Lehetőség van arra, hogy a 2022. évben foglalkoztatott foglalkoztatási 

feltételein (pl. részmunkaidő, óraszám, munkabér) változtasson a pályázó a 

támogatott tevékenység időtartama alatt?   

Igen, a jogosultságot nem befolyásolja, ha a pályázati kiírásban a támogatott tevékenység 

időtartama (2022. augusztus 1. – 2023. július 31.) alatt a foglalkoztatott munkaideje, munkabére 

megváltozik. A 2022. augusztus 1. – 2023. július 31-ig tartó időszakban felmerült 

munkabérköltségek elszámolhatóak.  

38. Felvehet a pályázó új munkaerőt a támogatott tevékenység időtartama alatt?  
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A pályázat kiírásakor már meglévő alkalmazott költségeit lehet elszámolni a jogviszonya 

megszűnéséig, de legfeljebb 2023. július 31-ig. Amennyiben az alkalmazott jogviszonya a 

támogatott tevékenység időtartama alatt szűnik meg, a helyette felvett munkavállaló költségeit 

el lehet számolni.  

39. Üzletet üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetőjének, tagjának vállalkozói 

kivét, vagy tagi jövedelem elszámolható?  

Nem. Nem számolható el a gazdasági társaság tisztségviselőjének e tevékenységből származó 

jövedelme, vagy a gazdasági társaság tagsági jövedelem. Munkabér tekintetében csak az 

üzletben munkavégzésre irányuló jogviszonnyal (pl. megbízás, munkaszerződés stb.) 

foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek számolhatóak el, amennyiben a 

foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt.  

Az ügyvezető munkabére csak abban az esetben számolható el, ha a bérezés a vállalkozás 

alkalmazásában kifejezetten az üzletben történő munkavégzésre (boltvezetésre) irányul. A 

vállalkozás alkalmazásában az ügyvezetésért járó bér nem számolható el.    

40. Elszámolható az üzletben foglalkoztatott közeli hozzátartozó munkabére?  

Igen, elszámolható, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját 

megelőzően már fennállt.   

41.  Elszámolható az egyszerűsített foglalkoztatás költsége? 

Az egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkabére és munkáltatói járuléka nem 

számolható el. A pályázati kiírás alapján az olyan foglalkoztatott munkabére számolható el, 

akinek a jogviszonya a pályázati kiírás időpontját megelőzően már fennállt, illetve ha ez a 

jogviszony megszűnt, a helyette felvett munkavállaló költségeit lehet elszámolni. Az 

egyszerűsített foglalkoztatás tipikusan a rövidtávú alkalmi munka, idénymunka esetén használt 

foglalkoztatási forma, amelynek költségei a pályázati kiírás alapján nem támogathatók. 

  

FENNTARTÁS  

42. A fenntartási időszak alatt a településen belül másik címre költöztethető az 

üzlet?  

Amennyiben az üzlet működése összességében folyamatos és csak településen belüli 

átköltöztetés áll fenn, nem jelent problémát.   
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43. A fenntartási időszak alatt – a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférés 

biztosítása mellett – átadható az üzemeltetés másnak?  

Amennyiben a támogatás célja megvalósul és az új üzemeltető megfelel a pályázati kiírás 

feltételeinek, a Támogatói okirat módosítása mellett, átadható az üzlet üzemeltetése.    


