
Ügytípus megnevezése: 

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás – pályázatos formában 

 
Ügytípus leírása: 
 
 
Az Flt. 17. §-a, illetve a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható: 

- akit a járási hivatal álláskeresőként nyilvántart, vagy amennyiben a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 
10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatást igényel és a járási hivatal legalább egy hónapja 
nyilvántart vagy 

- aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és 

- aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság  

személyesen közreműködő  tagjaként vagy az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjában meghatározott 
mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. 

 
 
Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, valamint az eljárást megindító irat benyújtásának 
módja: 
 
 
A támogatás típusai: 

a) A tőkejuttatás támogatás a megyei kormányhivataloknál pályázható, amely legfeljebb 3 millió 
Ft-ig nyújtható.  

 
A támogatás formája: 
A tőkejuttatás 2 millió Ft-ig igényelt támogatás esetén vissza nem térítendő támogatás, a 2 millió Ft 
feletti rész 50 %-ban visszatérítendő támogatás. 
 
A támogatás mértéke: 

 Legfeljebb 3 milliót Ft támogatás adható 
 
A támogatás időtartama: 
A tőkejuttatásos támogatás folyósításának kezdő napja: 

 bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén az egyéni vállalkozó 
nyilvántartásba vételének a napja,  

 mezőgazdasági őstervelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őstermelői igazolvány 
kiállításának napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, 
hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi 
meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, 

 minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe való bejegyzésének illetve, a 
változásbejegyzésnek a napja. 

 
A pályázó nyilatkozatában vállalja, hogy min. 3 évig önfoglalkoztatását kizárólag vállalkozói 
jogviszonyban oldja meg. 
 
A támogatás megállapításának feltételei: 
 
A pályázat kötelező tartalmi eleminek vizsgálatát követően kerül sor az érdemi döntés előkészítésére. 
A benyújtott nyilatkozatok és mellékletek alapján a támogatási ügyben eljáró ügyintéző megvizsgálja, 
hogy a támogatás nyújtásának jogszabályi feltételei fennállnak-e. 
A mérlegelési szempontok vizsgálatát követően az ügyintéző javaslatot tesz a döntés (határozat, 
végzés, hatósági szerződés) meghozatalára. 
Támogatás csak abban az esetben javasolható, ha a pályázó mindenben megfelel a jogszabályban és 
a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 

 
Elutasító határozat: 



A pályázat elutasításának oka lehet: 

 a pályázatot a vállalkozóvá válást követően terjesztették elő, 

 tervezett tevékenység nem vállalkozás, 

 a vállalkozásban a kérelmező nem kíván személyesen közreműködni, 

 az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására irányuló szándékát nem jelenti be az egyéni 
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságnak,  

 nem lesz gazdasági társaság  személyesen közreműködő – tagja, vagy mezőgazdasági 
őstermelő. 

 
A hatósági szerződés megkötésének feltételei: 

 Biztosíték bemutatása, amely a kedvezményezett valamennyi  jogszabály alapján beszedési 

megbízással megterhelhető  fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem 
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására 

vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz  így különösen zálogjog kikötése, -

garancia, kezesség, óvadék , amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás 
visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen 
tudja érvényesíteni. 

 Gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén a társasági szerződés (alapító okirat) csatolása a 
bejegyzés tényének igazolására. 

 Egyéni vállalkozások és őstermelők esetében, valamint új társas vállalkozás létrehozása esetén a 
NAV-hoz való bejelentkezésről szóló “ADATBEJELENTŐ LAP” NAV által leigazolt példányát vagy 
elektronikus elfogadó eBEV nyugta másolatát. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatában megjelölt összegnél kevesebb támogatás, 
és/vagy rövidebb időtartamú folyósítás megállapítása esetén a változtatott formát elfogadja és a 
vállalkozást változatlan formában megvalósítja. Amennyiben más állami forrásból is támogatást 
igényelt, de odaítéléséről még nem született döntés, nyilatkozat arról, hogy a támogatási igény 
elutasítása vagy részbeni megítélése esetén a hiányzó összeget más forrásból biztosítja. 

 A pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy lejárt 
esedékességű, nem vitatott adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása nincs, (NAV, Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap), a pályázó lakóhelye és a pályázat megvalósítási helye szerinti 
önkormányzat, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, munkaügyi és munkavédelmi, vagy 
egyéb hatósági határozatban előírt teljesítetlen kötelezettségek). 

 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a hatósági szerződés 
megkötésének feltétele a fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására felhatalmazó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony 
alapján fennálló, a kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója 
részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozat (a pénzügyi fedezethiány miatt nem 
teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására 
vonatkozó rendelkezéssel együtt) tétele, és a nyilatkozat egy példányának a hatósági szerződés 
aláírásakor történő átadása Támogató részére.  

 Hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági engedély bemutatása. 
 
A támogatás folyósítása alatt – részben vagy egészben – történő visszakövetelés: 
Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt 
tények, a szerződésszegés súlya, a szerződéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok 
jellege, valamint a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából, 
továbbá az addigi teljesítések figyelembevételével mérlegeli, hogy hivatalból megindítja eljárását, 
intézkedik a végrehajtás megindítása iránt, vagy a hatósági szerződés módosítását kezdeményezi 
[Ket. 77. §]. 
 
A kifizetett támogatás teljes összegét vissza kell követelni, amennyiben a támogatás folyósítása alatt 
jut a kormányhivatal tudomására, hogy a pályázó a támogatás iránti pályázatában valótlan 
nyilatkozatot tett, és a valós nyilatkozat alapján a támogatás nem lett volna megállapítható. 
A támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat 
meghozatalának napjáig késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni  
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a határozat meghozatalának napján érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
 



A támogatás folyósításának megszüntetése, visszakövetelése:  
Ha a hatósági szerződésben foglalt megszüntetési ok bekövetkezik, úgy a támogatás folyósításának 
megszüntetésére és a feltételek fennállása esetén a támogatás visszakövetelésére határozattal kell 
intézkedni. 
Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását akkor is, ha a támogatott ellen az illetékes bíróság 
jogerősen felszámolási eljárást indít. 
 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listája: 
 

- Tájékoztató az álláskeresők vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról 

- Pályázati Adatlap és kötelező mellékletei a tőkejuttatásos támogatáshoz 

- Pályázó nyilatkozatai tőkejuttatás támogatáshoz 

- ÁFA nyilatkozat 

- Hatósági szerződés (tőkejuttatás) 

- Bankgarancia (ajánlott minta) 

- Biztosítói készfizető kezesi kötelezvény visszatérítendő támogatás igényléséhez (ajánlott minta) 

- Készfizető-kezesi szerződés (ajánlott minta) 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
 A pályázó által aláírt  „ NYILATKOZATOK” nyomtatvány 

 Csekély összegű támogatás nyilatkozatai és útmutató    

 Üzleti terv és marketing terv 

 Társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén, a társas vállalkozás nyilatkozatát arról, hogy 

- csőd, végelszámolási és felszámolási eljárás alatt nem áll 
- meg nem fizetett köztartozása nincs 
- a támogatás elnyerése esetén a pályázót a tagok közé felveszi 

A társaság előző évi éves beszámolójának másolata  
A társasági szerződés cégbírósági bejegyzés másolata 

 Az induló és a már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén a személyes 
közreműködés módját szabályozó dokumentumot. 

 Saját forrás igazolása (pénzintézeti igazolás) 

 Árajánlat (gép és eszköz vásárlás esetén), eladási szándéknyilatkozat (adásvételi szerződés 
esetén), építés esetén költségvetési és kivitelezői árajánlat 

 Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

 NAV igazolás (köztartozás-mentességről) 
 
 
Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 
 

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, (a továbbiakban: Kbt.) 

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 

- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

- A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 

- Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 



- Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  

- az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 

illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

- A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a 

továbbiakban: 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet) 

 


