
 
 
Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények  

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás 

befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett 

a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul 

igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg 

visszafizetésére: 

 

  
 Tartalmi értékelési szempont 
(amennyiben releváns) 

 

 
 Valamennyi 
jogosulatlanul 
igénybevett 
többletpont után 
visszafizetendő 
összeg  

 

 
 Amennyiben a 
támogatási 
kérelemre adott 
összpontszám a 
jogosulatlanul 
igénybevett 
többletpont 
hiányában nem 
érte volna el a 
Döntés-előkészítő 
Bizottság által 
meghatározott 
támogathatósági 
határpontszámot, 
úgy a 
visszafizetendő 
összeg  

 

1 támogatást igénylő minőségrendszerben 

vesz részt, vagy vállalja, hogy legkésőbb 

a projekt pénzügyi zárásáig csatlakozik 

minőségrendszerhez 

 

minden jogosulatlanul 

igénybevett többletpont 

után a hatályos támogatói 

okiratban meghatározott 

támogatási összeg 1%-a  

minden jogosulatlanul 

igénybevett 

többletpont után a 

hatályos támogatói 

okiratban 

meghatározott 

támogatási összeg 1%-

a 

2 Alkalmi/önkéntes munkavállalói napok 

száma (záró kifizetés benyújtásáig) 

A vállalás és az igazolt 

foglalkoztatás 

különbözeteként, a 

hiányzó alkalmi/önkéntes 

munkavállalói naponként 

a támogatás csökkentése 

1000 Ft-tal. 

 

Igazolási módja:  

profitorientált pályázó 

esetén:  

 XX08-as 

nyomtatvány  

(Havi bevallás a 

kifizetésekkel, 

juttatásokkal 

összefüggő 

adóról, 

járulékokról és 

egyéb adatokról, 

A vállalás és az igazolt 

foglalkoztatás 

különbözeteként, a 

hiányzó 

alkalmi/önkéntes 

munkavállalói 

naponként a támogatás 

csökkentése 1500 Ft-

tal. 



valamint a 

szakképzési 

hozzájárulásról 

 egyszerűsített 

munkaszerződés 

másolat  

 rész- vagy teljes 

munkaidős 

foglalkoztatás 

igazolása 

(munkaszerződés 

és/vagy 

bérszámfejtés 

dokumentumai). 

8 munkaóra= 1 

alkalmi 

munkavállalói 

nap átváltás 

 amennyiben 

munkaközvetítőv

el köt szerződést, 

a szerződés és a 

számla másolata, 

amelyekből 

kiderül a 

munkaórák vagy 

munkanapok 

száma 

 KATA 

jogviszony 

létesítése 

 

Nonprofit pályázó esetén: 

önkéntes szerződés, 

önkormányzat esetén 

közfoglalkoztatás 

létesítése/igazolása is 

elfogadható  

 

 

 

3 közösségi szolgáltatásba bevont 

személyek száma 

A vállalás és az igazolt 

közösségi szolgáltatásba 

bevont személyek 

különbözeteként, a 

hiányzó személyenként a 

hatályos támogatói 

okiratban meghatározott 

támogatási összeg 

csökkentése 1000 Ft-tal. 

A vállalás és az igazolt 

közösségi 

szolgáltatásba bevont 

személyek 

különbözeteként, a 

hiányzó személyenként 

a hatályos támogatói 

okiratban 

meghatározott 

támogatási összeg 

csökkentése 1500 Ft-

tal. 

4 Kereskedelmi forgalomba kerülő GS1 vonalkód vagy a GS1 vonalkód vagy a 



végtermék vagy szabadalmi eljárás 

lefolytatása 

szabadalmi eljárás 

lefolytatásának 

igazolásának elmaradása 

esetén a hatályos 

támogatói okiratban 

meghatározott támogatási 

összeg 3%-a 

szabadalmi eljárás 

lefolytatásának 

igazolásának 

elmaradása esetén a 

hatályos támogatói 

okiratban 

meghatározott 

támogatási összeg 3%-

a 

5 Létrehozott munkahelyek száma Automatikusan kalkulált 

érték (alkalmi/önkéntes 

munkavállalói napok 

száma/évi 

220munkanap/ 

fenntartási évek száma), 

jogkövetkezményként az 

„Alkalmi/önkéntes 

munkavállalói napok 

száma” soron 

meghatározottak szerint 

kell eljárni,  jelen 

indikátorhoz  

jogkövetkezmény nem 

tartozik  

Automatikusan 

kalkulált érték 

(alkalmi/önkéntes 

munkavállalói napok 

száma/évi 

220munkanap/ 

fenntartási évek 

száma), 

jogkövetkezményként 

az „Alkalmi/önkéntes 

munkavállalói napok 

száma” soron 

meghatározottak 

szerint kell eljárni,  

jelen indikátorhoz  

jogkövetkezmény nem 

tartozik 

6 Település lakosságszáma Amennyiben a beruházás megvalósítási helyszíne 

1000 főnél kisebb településről 1000 főnél nagyobb 

településre kerül át a megvalósítási és vagy 

fenntartási időszakban, akkor a támogatás 

csökkentése 1 %-kal, max 20 000 Ft-tal.  

7 Település lakosságszáma Amennyiben a beruházás megvalósítási helyszíne 

nem változik, de az ügyfél termelő tevékenységét 

szünetelteti és/vagy elköltözik a HACS területéről, 

akkor a támogatás csökkentése az érintett napok 

számának 100 Ft-tal történő szorzatával, maximum 

a támogatás  10%-kával.  

Őstermelő pályázó mentesül a szankció hatálya 

alól, ha az őstermelői státuszát az őstermelői 

jogviszonyt szabályozó rendeletek és törvények 

változása miatt kell megszüntetnie (annál is ezt a 

jogkövetkezményt kell alkalmazni, aki a pontozási 

szempontra nem kapott pontot). 

8 Lokális beruházási multiplikátor-hatás Kizárólag a pályázat benyújtásakor vizsgálandó ex 

ante pontozási szempont, tehát a pályázathoz 

benyújtott árajánlat érvényességének a lejárta 

mentesít szankció alkalmazása alól. 

 

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan 

igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a 

Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszámot alá csökkenést, mely 

esetben a „B” oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra. 


