
3. Foglalkoztatást elősegítő támogatások  

  

3.1  Álláskeresők  vállalkozóvá  válását  elősegítő  támogatás 

 (hat  havi minimálbérnek megfelelő támogatás)  

  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:  

Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala  

  

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

• Kérelem  

• Tájékoztató  

• Üzleti terv és mellékletei  

• A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, 

vagy hiányáról szóló nyilatkozat   

• Adatlap a támogatási döntésről  

  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Személyesen a kérelmet benyújtó személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán.  

  

Az ügyintézés határideje:  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.  

  

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:  

• aki álláskereső,  

• vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és  

• aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel  

egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen 

közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő 

vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 

évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági 

őstermelőként oldja meg.  

  



A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:  

• kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb 

munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás,  

• kérelemre a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez 

szükséges szaktanácsadás költségei.  

  

A támogatás a vállalkozóvá válás napjától állapítható meg.   

  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

• 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 

hatósági és más feladatainak ellátásáról   

• 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről  

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról   

• 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 

valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére 

nyújtható támogatásról  

• 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról   

• 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

  

Az ügy intézését segítő útmutatók:   

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vall

alk ozo/ak_tamogatasok_vallalkozo_hazai.aspx  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:   

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről, kérelem az érintettség honlapon 

történő közzétételéről:  

www.kozpenzpalyazat.gov.hu 

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vall

alk ozo/ak_tamogatasok_vallalkozo_hazai.aspx  

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  
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