
  

 
 

Mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása 
 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként 
működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok: 
 amelyek mikrovállalkozásnak minősülnek; 
 amelyeket 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve 

bejegyeztek; 
 amelyek tevékenységüket Magyarországon végzik; 
 amelyek egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumában vagy 

létesítő okiratában a TEÁOR 4722 – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység 
szerepel; 

 amelyek a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” 
tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet 
folytatnak; 

 amelyeknek nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az 
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy 
vámtartozása (köztartozás); 

 amelyek nem állnak felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt. 

− Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok 
számától. 

− „Egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozások csak egy pályázat benyújtására jogosultak. 
 
KERETÖSSZEG: 

− 4 Mrd Ft 
 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: 

− Vissza nem térítendő támogatás. 

− Csekély összegű (de minimis) támogatás. 

− A támogatási összeg egy összegben kerül átutalásra a pályázó számára a támogatói okirat hatálybalépését 
követő 30 napon belül. 

− A támogatás felhasználását utólagosan kell igazolni. 
 
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

− 3 M Ft 

− 3,5 M Ft abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra 
vendéglátó-ipari termék készül. 

 Ha az igények együttesen meghaladják a keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrás a 
benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kerül 
felosztásra. 

 
  



  

 
 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 

− 100% 
 
BIZTOSÍTÉK: 

− A nyertes pályázó köteles a Támogató javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra 
való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet 
benyújtani, számlaszámonként 1 db eredeti példányban. 

− A felhatalmazó leveleken szereplő valamennyi bankszámlaszámnak meg kell egyeznie a pályázat 
benyújtásakor a pályázati adatlapon megadott valamennyi bankszámlaszámmal. 

 
BENYÚJTÁS IDEJE ÉS MÓDJA: 

− 2022. február 20. 8:00-tól 2023. március 20. 23:59-ig 
 Az elektronikus felület ebben az időszakban folyamatosan nyitva lesz. 

− A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, 
majd az aláírt példányt a kötelező mellékletekkel vagy a bizonyító iratokkal együtt a pályázati adatlap 
véglegesítését követő 4 naptári napon belül a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 1223 Budapest, 
Park u. 2. címre egy zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként kell 
elküldenie. A borítékon a következőket kell feltüntetni: „Hentestámogatás 2023”. 

 A pályázónak a pályázati dokumentáció lapjait sorba rendezve, és külön kell hagynia, nem kell 
azokat sem összetűznie, sem összefűznie (tűzőgép kapcsok, gemkapcsok, műanyag tasakok, 
genotherm mellőzendőek), valamint tartalmaznia kell folyamatos oldalszámozást. 

 
PROJEKT- ÉS TÁMOGATÁSI IDŐSZAK: 

− A támogatás 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel (a 
támogatás terhére elszámolandó közüzemi számlákon a szolgáltatás teljesítési időpontjának kell a 
megadott időintervallumba esni). 

− Záró elszámolás: A pályázó a támogatott program megvalósításáról 2024. január 31-ig köteles a 
beszámolót a Támogatóhoz egy eredeti, aláírt példányban megküldeni. 

 
TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

− A megvalósulási helyszín a pályázó saját (1/1 tulajdonú) vagy bérelt telephelye lehet. 
 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kizárólag az alábbi költségek számolhatók el a támogatási időszakon belül: 

− Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül); 

− Helyiségbérlet díja; 

− Munkabér és járulékai. 
 A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a 

hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el. 
 
  



  

 
 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

− Hiteles másolatban: 
 Cégkivonat, illetve tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum; 
 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adatbázisban szerepel vagy 15 napnál nem 

régebbi nemleges („nullás”) adóigazolás; 
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó húsból és/vagy húskészítményből helyben történő 

fogyasztásra vendéglátó-ipari terméket készít; 
 Nyilatkozat a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott 

csekély összegű támogatások támogatástartalmáról és összegéről; 
 Társas vállalkozás esetén a pályázó képviseletére jogosult személy vagy személyek ügyvéd, 

kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája vagy az 
aláírásminta hitelesített másolata; 

 Egyéni vállalkozás esetében két tanú által hitelesített, teljes bizonyító erejű dokumentum a 
pályázó aláírásmintájára vonatkozóan. 

  



  

 
 

Együttműködési ajánlat: 

 

AJÁNLAT TÁRGYA: 
 Pályázatírás 
 Projektmenedzsment 

 
PÁLYÁZAT: 

 Mikrovállalkozásként működő hentesüzletek támogatása 
 

MELLÉKLET: 
 Pályázati összefoglaló 

 
AJÁNLATTEVŐ: 

 DFT-Hungária Zrt. 
 

ELÉRHETŐSÉGEK: 
 kapcsolat@dft.hu 
 Telefonszám: +36 20 339 9047 

 
 
AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK: 

1. Pályázatképesség vizsgálata: A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés 
elemzése és javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében. A szolgáltatás 
tartalmazza a leendő pályázat előzetes pontozását, minősítését is. 

2. Pályázatírás: A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás 
esetén a szerződés megkötése. 

3. Projektmenedzsment: A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, 
szakmai beszámolók benyújtása a projekt zárásáig. A szolgáltatás magában foglalja a fenntartási 
időszak során biztosítandó jelentések elkészítését is. 

 

KÖLTSÉGEK: 

Szervezetünk KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS konstrukciókat ajánl, ezért Önnek csak nyertesség 
esetén merülhet fel költsége! 

Kérjük, keressen bennünket, hogy egyedi ajánlatot tehessünk Önnek a szolgáltatások bármelyikének 
megvalósítására. 

 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, á llunk rendelkezésére! 

mailto:kapcsolat@dft.hu


  

 
 

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: 

kapcsolat@dft.hu 

www.dft.hu 

https://www.facebook.com/dfthungaria 
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