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AA..  AA  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA,,  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSRREE  ÁÁLLLLÓÓ  FFOORRRRÁÁSS  
 
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a 
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió 
új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és 
tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a 
munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a 
munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is 
támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat 
határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a 
kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar 
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés 
3. Otthonteremtés – Lakásprogram 
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés 
5. Tudomány – Innováció – Növekedés 
6. Foglalkoztatás 
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság 
 
A foglalkoztatáspolitika eszközei elsősorban a foglalkoztathatóság javítását, a munkaerő-
kereslet és - kínálat jobb illeszkedését, az állástalanok és más aktív korú munkanélküliek 
foglalkoztatásának segítését célozzák. Az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási programja 
csak egy részét foglalja magában azoknak a munkahelyteremtést célzó támogatásoknak, 
amelyek közvetlen célja az új munkahelyek létrehozása a beruházás és/vagy a 
bérköltségek támogatásával.  
A foglalkoztatás bővítésével és a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának 
javításával kapcsolatos célok ma már egybe forrnak Magyarországon. Éppen ezért van 
szükség olyan konstrukcióra, melyben egyszerre érvényesül e két törekvés. Az ország 
gazdasági fellendülése nem képzelhető el a foglalkoztatásba bevont aktív korú népesség 
arányának növelése nélkül, ennek egyik lehetséges terepe a munkaerő-piaci prognózisok 
szerint az építőipar lehet. 
A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett 
vagy elavult szakképzettséggel rendelkező személyek vannak, akik nem voltak képesek és 
jelenleg sem képesek a hagyományos képzési rendszerekben adekvát szakma, illetve 
munkatapasztalat megszerzésére, majd a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre. 
 
A fentiekből kiindulva jelen konstrukció általános célja hátrányos helyzetű emberek 
munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok 
segítségével. Cél, hogy a munkanélküliség állapotából a tartós foglalkoztatás állapotába 
juttassa a szakképzetlen, illetve elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkező 
hátrányos helyzetű munkanélkülieket a foglalkoztatással összekapcsolt szakképzés révén. 
Tranzitfoglalkoztatás lényege: 

- a foglalkoztatással szerves egységben megvalósított (munkaviszonyon 
alapuló) 

- iskolarendszeren kívüli, 
- a kulcsképességek fejlesztésével összekapcsolt, 
- OKJ-s szakképesítést nyújtó, vagy munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, 

tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzésére irányuló képzés, 
amelyet 

- Alaposan előkészített kiválasztás után 
- Pályaorientáció, 
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- Felzárkóztatás vagy ismeret-felújítás, 
- Motiválás előz meg, és kísér, 
- A foglalkoztatottak egyéni pszichoszociális problémáinak megoldását segítő 

folyamatos szolgáltatás(ok) egészít(enek) ki, 
- A projektből kilépők elhelyez(ked)ése követ, végül 
- Nyomon követésük, utógondozásuk zár le.   

 
A konstrukció közvetlen célja szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést 
nyújtani hátrányos helyzetű embereknek építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, 
illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban, tranzit típusú, azaz 
foglalkoztatással egybekötött képzés keretében. 
A célcsoporttagok  gyakorlati képzése, foglalkoztatása során lehetőség van arra, hogy a 
megvalósítási helyszíneken a közösség vagy annak egyes tagjai által használt (tartós 
bérlet: 5 év, tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata kötelezően benyújtandó a tsz kötéshez)  
(pl.: szociális bérlakások) és a program megvalósításában résztvevő önkormányzat vagy 
non-profit szervezet tulajdonában vagy hosszú távú bérleményében álló leromlott állagú 
ingatlanjait alacsony költséggel, de megfelelő szakértelemmel felújítsák, energia-hatékony 
szigeteléssel, fűtőeszközzel ellássák. 
 

AA11..  RRéésszzccééllookk  

Közvetett cél a munkanélküli személyek szakmához, munkához, rendszeres munka-
jövedelemhez juttatásával, saját maguk és családjaik életkörülményeinek javítása. A 
résztvevők munkaerő-piaci kompetenciájának jelentős növelése, a nyílt munkaerő-piac és 
a gazdaság stabil és aktív szereplőivé válásuk segítése, támogatása. 
 

 Hátrányos helyzetű munkanélküli emberek bevonása 
 Hátrányos helyzetű munkanélküli emberek foglalkoztatással egybekötött képzése 
 Hátrányos helyzetű emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezése, önfoglalkoztatóvá 

válásának elősegítése, támogatása 
 Hátrányos helyzetű emberek és családjaik életkörülményeinek javítása 

 

AA22..  RReennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  ffoorrrrááss    

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló 
keretösszeg 2 000 000 000 forint. 

                                          
1 A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja 
szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő 
közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. 
A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: „közkiadás”: a műveletek finanszírozásához nyújtott 
bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből 
való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló 
kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy 
helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények 
költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. 
A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 
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BB..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE  

BB11..  JJooggii  ffoorrmmaa  

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek 
gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és 
nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján, GFO kódok szerint): 

Projektgazdák köre  

Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül: 
 529 Egyéb egyesület,  
 525 Alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület 
 551 Egyház,  
 552 Egyházi intézmény,  
 559 Egyéb egyházi szervezet,  
 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy 
 569 Egyéb alapítvány 
 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  
 573 Nonprofit részvénytársaság,  
 594 Nonprofit szociális szövetkezet 

Jogi személyiségű vállalkozások közül 
 121 Szociális szövetkezet 
 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

 
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül: 

  351 Országos nemzetiségi önkormányzat 
 

Lehetséges konzorciumi partnerek köre 

Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül: 

 522 Szövetség (kivéve sportszövetség) 
 525 Alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület 
 529 Egyéb egyesület 
 551 Egyház,  
 552 Egyházi intézmény, 
 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy 
 559 Egyéb egyházi szervezet 
 569 Egyéb alapítvány 
  572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,  
 573 Nonprofit részvénytársaság,  
 594 Nonprofit szociális szövetkezet 

  
Jogi személyiségű vállalkozások közül 

 113 Korlátolt Felelősségű Társaság 
 114 Részvénytársaság 
 121 Szociális szövetkezet 
 128 Foglalkoztatási szövetkezet  

 
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül 

 321 Helyi önkormányzat 
 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat 
 351 Országos nemzetiségi önkormányzat 

  
 
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok közül 
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 212 Betéti társaság,  
 213 egyéni cég 
 231 Egyéni vállalkozó 

 

 

Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, 
akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést 
nem írja alá. 

 
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak 
pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást 
kell kötni az útmutató 7. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A 
konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy 
a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon 
közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati 
Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz 
a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a 
figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában 
kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni). 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (3) alapján szükséges benyújtani valamennyi esetben szükséges a 
Polgármestert az önkormányzati képviselő-testület nevében történő eljárásra felhatalmazó 
önkormányzati képviselő-testületi határozat, továbbá amennyiben a projekt 
megvalósításában az Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való 
részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan 
meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása. 
 
Amennyiben a projekt megvalósításába az Önkormányzati Hivatal is bevonásra kerül, ezt a 
tényt a Projekt Adatlap 3.25. pontjában is jelezni kell! 
 

 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek: 

 A roma munkanélküliek megfelelő mértékű bevonása és programban tartása 
érdekében, minden benyújtott pályázat esetében konzorciumi partnerként kell 
bevonni a megvalósítás területe szerinti helyi nemzetiségi önkormányzatot a 
projektek végrehajtásába. Amennyiben a projekt megvalósítás helyén nincs 
illetékes helyi önkormányzat, a feltételtől a támogató eltekint, illetve bevonható az 
országos nemzetiségi önkormányzat. 

 Konzorciumi tagok maximális száma a főpályázóval együtt: 7 
 Jelen konstrukcióban egy szervezet csak egy pályázat keretében lehet megvalósító, 

akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként. Kivételt képeznek az országos és 
helyi nemzetiségi önkormányzatok, melyek országos hatáskörük miatt több 
pályázatban lehetnek konzorciumi partnerek. 
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CC..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  TTAARRTTAALLMMAA  
 
A pályázati program keretében az építőiparban megvalósított 
tranzitfoglalkoztatási (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) programok 
támogathatóak. 
Ezen belül 
I. Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek: 

 Projekt előkészítés  
 Projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósítása 

 
II. A célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:  

 Célcsoport elérése, toborzása 
 Célcsoport kiválasztása 
 Célcsoport bevonása 
 Célcsoport felkészítése a projektben való részvételre, képzésre, 

foglalkoztatásra, tartós elhelyezkedésre (pl.: önismeret, 
személyiségfejlesztés, csapatépítés, tanulási- és munkamotiváció, 
pályaorientáció, munkaerő-piaci, álláskeresési képességek, készségek 
fejlesztése, vállalkozói ismeretekre, szociális szövetkezet alakítására való 
felkészítés stb.) 

 
III. Foglalkoztatással egybekötött képzési szakasz  

 képességfelmérés, 
 felmérés eredménye alapján egyéni fejlesztési terv készítése; 
 képzés-szervezői feladatok ellátása; 
 a képzéshez kapcsolódó gyakorlati elemek megvalósításához kapcsolattartás 

a képzést lebonyolító intézményekkel; 
 célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszichoszociális és 

egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával; 
 az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő 

tanácsadás, 
 a célcsoport felzárkóztatását elősegítő szolgáltatások (5-8. osztályos 

felzárkóztató oktatás) és/vagy államilag elismert szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzésének és foglalkoztatásának megvalósítása; 

 a program keretében támogatott szakképzésekhez gyakorlati képzőhely 
biztosítása; 

 a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása; 
 személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása; 
 felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az 

ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása egyéni vagy csoportos 
foglalkozások keretében; 

 utazás biztosítása, illetve megszervezése, 
 

IV. Elhelyezkedés és utógondozás szakasza 
 Támogatott foglalkoztatásban részt vett célcsoport tagok kötelező 

foglalkoztatása 
 Munkába járás támogatása 
 Célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá 

válásának elősegítése 
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A projekt teljes ideje alatt a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató 
mentor alkalmazása. A tevékenységet dokumentálni szükséges. 
Utánkövetés 
 
 

CC11..11..  KKöötteelleezzőőeenn  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk,,  bbeesszzeerrzzéésseekk    

1. Kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek 
 

1. a tranzit típusú (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) program 
megvalósítása az építőipar területén, 

2. a képzést sikeresen elvégzők min. 25%-nak építőiparhoz tartozó OKJ-s 
szakképzettséghez való hozzájuttatása, 

3. támogatott foglalkoztatás idejével megegyező továbbfoglalkoztatás biztosítása 
4. a célcsoport tagjainak képzésben és foglalkoztatásban tartását szolgáló 

személyre szabott szolgáltatások biztosítása  
5. nyílt munkaerő-piaci reintegráció elősegítése. 

 
Projekt területi korlátozása 
A projekteknek Magyarországon, a Konvergencia Régiók területén kell megvalósulniuk. 
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DD..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSOOKKPPÉÉNNZZÜÜGGYYII  
FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  ÁÁLLLLAAMMII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

  

DD11..  TTáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa  

 
Vissza nem térítendő támogatás. 
 

DD22..  TTáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  

 
A projektekbe bevontak létszáma minimum 20 fő, foglalkoztatással egybekötött képzésben 
résztvevők száma minimum 18 fő. 
 
Az egy fő, minimum 6 hónapos foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevő 
személyre jutó költség maximum 4 500 000 Ft lehet (Költségvetés 4. A célcsoport 
számára biztosított támogatások, illetve a 7. Beruházások költség oszlop). A 
költség nem tartalmazza az egy főre jutó általános, szakmai megvalósítók, menedzsment 
költségeket. 
A 4 500 000 Ft-os korlátot folyamatosan figyelni és tartani kell a megvalósítás során. 
Célcsoport tag cseréjére sor kerülhet, azzal a kitétellel, hogy a pótlólag bevont 
célcsoporttaggal kapcsolatosan is elvárás a minimum 6 hónapos foglalkoztatással 
egybekötött képzés teljesítése. 
 
A támogatás mértéke - az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) 
bekezdése értelmében vett állami támogatások kivételével – a projekt elszámolható összes 
költségének 100 %-a. 
 
Az európai uniós értelemben vett vállalkozások2 tekintetében a támogatható 
tevékenységek támogatása az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó 
támogatásnak minősül (állami támogatás), ezért ezen vállalkozások vonatkozásában 
támogatást az alábi rendelkezések betartásával lehet nyújtani: 
 
A C1. Támogatható tevékenységek köre pontban foglalt tevékenységek támogatására 
csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.2), illetve a kedvezményezett válastása és a 
jogszabályban foglaltfeltételek teljesülése esetén 

a) a III. pont a csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.2), vagy képzési 
támogatás (D2.3), 

b) A IV.1 pont alá tartozó tevékenységek esetén csekély összegű (de minimis) 
támogatás (D2.2), vagy hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott 

                                          
2 „Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül” 
(800/2008/EK rendelet I. melléklet 1. cikk) 
Uniós állami támogatási értelemben vett vállalkozás esetében: 

• Vállalkozás fogalma: Bármely gazdasági tevékenységet végző személy minősülhet annak (C-41/90. 
számú ítélet Klaus Höfner ECR I-01979. {1991) 21. pont) 

• Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával 
járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR I03851. {1998} 36. pont), 

• A kedvezményezett formája irreleváns 
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munkaképességű) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás 
(D2.1), 

c) a IV.2. pont alá tartozó tevékenységek esetén csekély összegű (de minimis) 
támogatás 

nyújtható. 
 
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás 
felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni, továbbá a 
támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. 
 
A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 
bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.; 
továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatási jogcímen 
nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 
800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott 
támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 
800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott 
támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű 
támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb 
támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez. 
 
A támogatási intenzitás számítása Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
(III.22.) Korm. rendelet és a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt 
források felhasználásának részletes szabályairól és az egyes támogatási jogcímeiről szóló 
32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet alapján történik. 
A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a 
kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. 
 

 
D2. 1 Bértámogatás hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott 
munkaképességű) munkavállalóknak 
 
Bértámogatás nyújtására a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján, illetve a 
kedvezményezett foglalkoztató vállalása alapján a D2. 2 pontban foglalt csekély összegű 
(de minimis) támogatásokra vonatkozó szabályok betartásával van lehetőség. 
 
Foglalkoztatás alatti bértámogatás a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján csak 
azoknak a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) 
célcsoport tagoknak nyújtható, akik hátrányos helyzetű munkavállalóként megfelelnek a 
800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikke 18. pontjában, súlyosan hátrányos helyzetű 
munkavállaló esetében a 19. pontjában meghatározott, illetve fogyatékos (megváltozott 
munkaképességű) munkavállalóként a rendelet 2. cikke 20. pontjában foglaltaknak. 
 
A fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott 
bértámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott időszak - 
amely alatt a fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatásban van - bérköltségének 
75%-át. Ha a foglalkoztatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni 
kell. A fogyatékos munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói 
létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához 
viszonyítva, kivéve ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné 
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válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés 
miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt. 
 
A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás támogatási 
intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követő legfeljebb 12 hónap, súlyosan 
hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. Ha a 
foglalkoztatás a fenti időszakoknál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell. A 
hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói 
létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához 
viszonyítva, kivéve ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné 
válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés 
miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt. 
 
Fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók támogatása ugyanazon 
elszámolható költségek vonatkozásában abban az esetben halmozható más, a 
800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatással, ha az nem vezet a 
munkavállaló alkalmazása költségeinek 100%-át meghaladó támogatási intenzitáshoz.  
 
 
D2. 2 Csekély összegű (de minimis) támogatás 
 
Csekély összegű támogatás esetén az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható 
költség maximális intenzitással támogatható. 
 
Az alapvető képzések támogatása nem minősül európai uniós versenyjogi értelembe vett 
állami támogatásnak, tehát ezen képzések 100%-os intenzitással támogathatók. 
 
A munkába járással összefüggő költségek támogatása csekély összegű támogatásnak 
minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás esetében, ha a 39/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkáltató által kötelezően nyújtandó költségtérítés 
átvállalásáról van szó, a rendelet által előírt mértékig. 
 
Csekély összegű támogatás - a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 
379/5, 2006.12.28.) hatálya alatt - csak abban az esetben nyújtható, ha a 
kedvezményezett vállalkozásnak bármilyen forrásból csekély összegű támogatási jogcímen 
odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem 
haladja meg a 200.000 eurónak, a  közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi 
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű 
támogatások összegét kell figyelembe venni. 
 
A kedvezményezettnek a fentiek teljesülése érdekében írásban nyilatkoznia kell az előző 
három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról. 
 
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem 
halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 
800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az 
Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. 
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D.2. 3 Képzési támogatás 
 
A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján abban az esetben ítélhető meg támogatás, ha a 
kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek 
megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, azaz a benyújtott pályázat 
költségvetésében szerepelnek a fentebb meghatározottak. 
 
Amennyiben a támogatott a támogatást a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 
(általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági 
rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) alapján képzési támogatásként veszi igénybe, a 
támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 
 
a) szakképzés esetén a támogatható költségek 25 %-át, és 
b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60 %-át. 
 
A támogatási intenzitás azonban a támogatható költségek 80 %-ának megfelelő maximális 
támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: 
 
a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű[1]  munkavállalóknak nyújtott 
képzés esetén, 
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a 
támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják. 
 
Ha valamely támogatási projektben mind általános, mind szakosított képzési összetevők 
szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából 
nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés 
általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre 
vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. 
 
A képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők: 
 
a) az oktatók személyi jellegű költségei, 
b) az oktatók és képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, 
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, 
fogyóeszközök, 
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyiben azokat 
kizárólag a képzési projekt céljaira használják, 
e) a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei, 
f) a képzésben résztvevők személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett 
költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)–e) pontban felsorolt 
egyéb elszámolható költségek összértékéig. Ami a képzésben részt vevők személyi jellegű 
költségeit illeti, csak a tényleges képzésben eltöltött idő – a termelésben töltött idő 
levonása után – vehető számításba.  
 
A 800/2008/EK bizottsági rendelet által kizárt ágazatokat jelen útmutató B4. pontja 
tartalmazza. 
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A 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti nagyvállalkozás pályázónak a 
képzési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a támogatott projekt vagy 
tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességére vonatkozó belső 
elemezést, valamint az alábbi feltételek egyikének teljesülését alátámasztó 
dokumentumot: 
a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, vagy 
b) kiszélesedik a tevékenység köre, vagy 
c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy 
d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme. 
 

DD33..  TTáámmooggaattááss  öösssszzeeggee  

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 60.000.000 Ft, de 
legfeljebb 150.000 000 Ft lehet.   
 
 

DD44..  AAzz  öönnrréésszz  öösssszzeettéétteellee  

 
Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése hatálya 
alá tartozó támogatások esetében az önrészbe nem számolható bele az 
államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. 
 

DD55..  EEggyyéébb  ppéénnzzüüggyyii  eesszzkköözzöökk  

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 
 

DD66..  BBiizzttoossííttéékkookk  kköörree  

 
Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak 
szerint kell eljárni.  
 

A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint 

a) bankgarancia, 

b) ingatlan jelzálog kikötése, 

c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezetcégjegyzésre jogosult 
– vezető tisztségviselőjének , vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy 

e) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvény lehet.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése alapján 
a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, 
ha a biztosítékok a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. 
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Nem köteles biztosítékot nyújtani az a Pályázó, aki, vagy akinek a projektje a 4/2011. (I. 
28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikének 
megfelel.  

DD77..  TTáámmooggaattáássii  eellőőlleegg  iiggéénnyyllééssee    

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt 
biztosítékok nyújtása mellett - minden Kedvezményezett a támogatott tevékenység 
elindításához és likviditásának biztosításához, a Támogatási Szerződés megkötésekor, 
vagy azt követően, a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő támogatási 
előlegre jogosult.  
 

DD88..  EEggyyéébb  ffeellttéétteelleekk    

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek nem 
minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, 
szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a megvalósítás 
időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját 
is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeit, illetve a 
megítélt támogatás összegét.  
Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen 
a Kedvezményezetthez. Bevételnek a nettó bevétel számít (bevétel csökkentve a működési 
kiadással). 
Bevételként legkésőbb a fizikai befejezésig számlázott bevételeket kell figyelembe venni. 
A bevétel összegét legkésőbb a projekt befejezésekor – a záró kifizetéssel egyidejűleg– 
szükséges levonni, a záró kifizetési igénylésben jóváhagyott támogatás összegéből.  
A fenntartási időszak alatt keletkezett bevételek nem kerülnek vizsgálatra, illetőleg 
levonásra, kivéve, ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik. 
 
Levonásra nem kerülő bevételek: 

 a kockázatitőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett 
bevétel, 

 kötbér, 
 támogatási előlegen realizált látra szóló kamat, 
 a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a 

dokumentáció ellenértéke megfelel a Kbt. 52. § (1) bekezdésében leírtaknak). 
 a projekttevékenységgel összefüggésben a tevékenységek társfinanszírozásához 

nyújtott azon hozzájárulások, amelyek a vonatkozó támogatás finanszírozási 
táblázataiban az állami hozzájárulások mellett szerepelnek, illetve amelyek a 
projekt önrészét hivatottak biztosítani, 

 az ESZA forrásból finanszírozott – akár ERFA átjárhatóságot is tartalmazó -, a 
foglalkoztatási szint emelését célzó programok esetében a támogatott célcsoport 
foglalkoztatása során előállított termék, szolgáltatás értékesítéséből származó 
bevétel, amennyiben a Kedvezményezett e bevételeket a projekt céljaival 
összhangban a projekt megvalósítási időszakában a projekt megvalósításával 
szoros összefüggésben felmerült, a projekt költségvetésén kívüli kiadások 
finanszírozására fordítja, es a projekt céljainak megfelelő felhasználást igazolja. 

 
A fenti, a levonásra nem kerülő bevételeket a projekt tevékenységével összefüggésben kell 
felhasználni.  
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EE..  KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII  KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK  
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett befogadási és jogosultsági kritériumok, egyéb követelmények valamint tartalmi-
értékelési kritériumok alapján történik. 
 

FF..  AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK  

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa,,  hheellyyee  ééss  hhaattáárriiddeejjee  

 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, 
valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.  
 
 
A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program 
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról.   
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; 
pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. 
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell 
vonatkoznia. A Projekt Adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat a kitöltő 
program alkalmazásával a dokumentumtárba kell csatolni.  
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő 
kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan 
benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak cégszerűen aláírt eredeti 
példányát a pályázati dokumentáció részeként papír alapon nyújtsa be! 
 
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá 
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.  
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Útmutató 2. számú mellékletében szereplő 
nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett 
módon aláírva kell benyújtani. 
 
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt 
mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott 
és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként vagy gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 

                                          
3 A postai szolgáltatásokról  szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 2. § 9. bekezdése 

alapján: Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált postai szolgáltatás, melynek keretében a postai 
szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő 
munkanapon, európai unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik 
munkanapon, egyéb, nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik napon 
kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés 
b) utánvétel 
c) tértivevény 
d) értéknyilvánítás 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személyhez történő kézbesítés 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén 

történő felvétele. 
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Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TAMOP-1.4.6-13/1 (Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban) 

Közreműködő Szervezet: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 

1385 Budapest, Postafiók 818. 
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” 
épület címzést kell feltüntetni. 
 
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes 
benyújtására lehetőség nincs. 
 
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (TÁMOP 1.4.6-13/1 Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban) a Pályázó nevét és 
címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés 
sikerességéről, az adathordozó épségéről! 
 
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu 
honlapról tölthetők le.  
 
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
 

Tel: 06-40/638-638 
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján 
az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig 
biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű 
határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 
napon belül tájékoztatást kapjanak. 
 
A pályázatok benyújtása 2013. május 1-től 2013. május 31-ig lehetséges. A pályázatok 
benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.  
 
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban 
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő 

                                                                                                                                    
4 A Posta tv. 2. § 15. pontja alapján: Futárposta: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 

belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében  a postai szolgáltató arra vállal 
kötelezettséget, hogy a küldemény felvételét végző személy  a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig 
megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy  a feladó ez alatt bármely időpontban 
rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen 
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. 
 
 



 17 

Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami 
azonban nem minősül hiánypótlásnak. 


