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HIRDETMÉNY 
a vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról  

(Heves megye) 
 
I. A támogatás szabályai 

 

Az álláskeresők az állami foglalkoztatási szervhez benyújtott kérelem alapján vállalkozás indításához 
vissza nem térítendő Vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kaphatnak. 
 
Támogatás igénybevételének feltétele  

Az az álláskereső részesülhet támogatásban 

 akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, 

 aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – 

szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket 

megszerzi, és 

 aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás 

hatékonyságát és működésének részleteit. 

További feltétel, hogy a kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági 
őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az 
önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
tevékenységet nem folytat. Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a 
támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja. 
 
A támogatás keretében nem támogatható tevékenység 

- amely, egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is 

ellátható tevékenység (pl. vagyon- és biztonsági őr), 

- amely, üzletviteli és egyéb tanácsadás- biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység, 

ingatlanközvetítői tevékenység, direkt marketing értékesítési tevékenység, kereskedelemi 

ügynöki tevékenység, 

- takarító szolgáltatás, használtcikk kereskedelemmel, piaci és mozgó árusítás, 

- 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben meghatározott szálláshely szolgáltatási tevékenység. 

 
Támogatás időtartama, mértéke 

Az álláskereső részére, aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett, 
vagyis vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás keretében elkészített üzleti tervvel rendelkezik 
és tanúsítványt szerzett, 

 hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű vissza 

nem térítendő támogatás (2022-ben 200 000 Ft/hó) és 

 2.000.000 Ft azaz kétmillió forint egyszeri vissza nem térítendő tőketámogatás nyújtható. 

A két támogatási elem csak együtt nyújtható. Az álláskeresőnek nem kell önerővel rendelkeznie a 
kérelem benyújtásakor. Abban az esetben, ha a beruházás összköltsége meghaladja az adható támogatás 
összegét a kérelmező a hiányzó összeget önerőből biztosítja. 
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A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető 

Kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, 
számítástechnikai eszközök, mezőgazdasági gépek, ill. az immateriális javak közül a szoftverek) 
beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Az 
infokommunikációs eszközök és azokhoz kapcsolódó immateriális javak összértéke nem haladhatja meg 
a beruházás bruttó összköltségének a 30 %-át (kivéve, ha a vállalkozás tervezett főtevékenysége azt 
indokolttá teszi). 

 
A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete 

A támogatási kérelem jelen Hirdetmény megjelenésének napjától – az állami foglalkoztatási szerv által 
nyújtott szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek 
megszerzését követően – legkésőbb 2022. november 15. napjáig  nyújtható be.  
A támogatással kapcsolatos kérelmet az álláskereső lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
megyei/fővárosi kormányhivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:  
 
Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, azt önként vállaló álláskereső az elektronikus ügyintézés 
folyamán a dokumentumokat az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével, 
elektronikusan hitelesítve (elektronikus aláírás és időbélyegző) küldje az állami foglalkoztatási szervnek.  

Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az 
alábbi adatokat kell megadni: 
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok 
Címzett: Illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya  
Levél tárgya: Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (szabad kézzel kitöltendő) 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a „Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére” című dokumentum tartalmazza.  

Nem elektronikus ügyintézés során az álláskereső a dokumentumokat személyesen is benyújthatja az 
illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalhoz. (https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/foosztaly) 
 
Jelen Hirdetmény esetében: 

Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.  
 

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében, az álláskereső részére, kérelem alapján nyújtható. 
A kormányhivatal a kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás során az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint jár el.  
 
A támogatás csak akkor állapítható meg, ha megfelel a jogszabályokban, valamint a jelen munkaerőpiaci 
programban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó 
bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról 
határozattal kell rendelkezni.  
 
A szándéknyilatkozatok, illetve kérelmek elbírálásánál előnyt élvez: 

 amennyiben a beruházás a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt 

kedvezményezett járásban, továbbá a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 

településen valósul meg,  

 termelő, építőipari vagy egyéb ipari, vagy többletértéket gerjesztő szolgáltató tevékenység folytatása 

tervezett. 

  

https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=335
https://nfsz.munka.hu/cikk/1458
https://nfsz.munka.hu/cikk/1458
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/foosztaly
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A támogatás folyósítása 
A hat havi támogatás havonta, a tőketámogatás teljes összege előlegként kerül utalásra. 
 
II. A támogatást igénylő nyilatkozatai 

 
1. Kijelenti, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek.  

2. Vállalja, hogy a támogatási kérelemben és mellékleteiben szereplő adatokban bekövetkező 

változásokról az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalt haladéktalanul 

írásban/elektronikus ügyintézés esetén elektronikusan értesíti. 

3. Vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a hatósági szerződés aláírásának napjától számított 

legalább 24 hónapig főállású önfoglalkoztatását folyamatosan fenntartja és az önfoglalkoztatói 

tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenységet 

nem folytat.  

4. Vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a Támogató javára szóló, a számlavezető pénzintézet 

által záradékolt, azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a hatósági 

szerződés aláírásakor, a támogatás fedezetére valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan 

becsatolja. 

5. Vállalja, hogy a támogatás összegét a kérelemben megjelölt támogatási célra és az üzleti tervben 

foglaltak megvalósítására használja fel a hatósági szerződésben rögzítettek szerint, amennyiben a 

vállalkozás helyzetében, a megvalósítást akadályozó változás történik, úgy a kormányhivatalt 

haladéktalanul írásban/elektronikus ügyintézés esetén elektronikusan értesíti. 

6. Tudomásul veszi, hogy a támogatható beruházáshoz kapcsolódóan nem elszámolható költségnek 
minősülnek azon költségtípusok, amelyek nincsenek alátámasztva megfelelő árajánlattal. 

(Valamennyi, a támogatás terhére elszámolni kívánt tétel esetében szükséges csatolni egy, a 
szokásos piaci árat alátámasztó, 30 napnál nem régebbi dokumentumot, melynek 
tartalmaznia kell a tárgyi eszköz pontos megnevezését valamint árát. Ez lehet árajánlat, 
termék katalógus, árlista, képernyőkép stb.) 
 
Nem elszámolható továbbá: 

- a levonható ÁFA, 

- árukészlet 

- a lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás,  

- a képzési költség, 

- gépjármű vásárlása (kivéve gépjárművezető-oktatási tevékenységhez),  

- a növendék, hízó és tenyészállat vásárlása,  

- a hatósági díjak, illetékek,  

- a gazdasági társaságok alapításának költsége,  

- a bérleti díj,  

- a termőföld vásárlás,  

- azon költségtételek, amelyeknek szükségességét a pályázó nem támasztotta alá, 

- a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beszerzéshez, beruházáshoz kapcsolódó 
költség, 

- ingatlan és földterület(telek) vásárlás, építés, bővítés, felújítás költsége. 

7. Vállalja, hogy előleg összegét fedező számlákat, legkésőbb a folyósítást követő 90. napon benyújtja. 

A tőketámogatás elszámolására az alábbiak benyújtása alapján kerülhet sor:  
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 „Kimutatás a vállalkozóvá válást elősegítő támogatáshoz benyújtott számlákról” nevű 

nyomtatvány, amelyhez csatolni kell a Támogatott nevére és címére szóló, a kérelem 

benyújtását követően teljesített költségszámlákat, illetve a kifizetésüket igazoló bizonylatokat. 

A támogatás folyósítása a záradékolt és hitelesített számlamásolatok alapján történik. A 

támogatottnak az eredeti számlákat a „A Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap terhére 

elszámolva ….. számú hatósági szerződés alapján” záradékolással szükséges ellátni.  

Elektronikus számla esetén, az alábbiak szerint szükséges eljárni:  
Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. Ha a támogatott elektronikus 
számlát kíván elszámolni, záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint 
tehet eleget:  

- a támogatott nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja rá 

a számlára a záradék szövegét,  

- ha a szállító nem záradékol, és a támogatott rendelkezik e-aláírással, akkor a támogatott 

rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is 

egyben,  

- ha a szállító nem záradékol és a támogatott nem rendelkezik e-aláírással, akkor a 

támogatott nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja 

elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel.  

8. Kijelenti, hogy amennyiben a támogatás célja létesítmény kialakítása, úgy a támogatással létrejött 

létesítmény működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja. 

9. Vállalja, hogy: 

- a vállalkozás, illetve a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, megszűnését 

haladéktalanul bejelenti, 

- a támogatást megítélő szervet haladéktalanul értesíti, ha a támogatást megalapozó 

körülményeiben változás következik be. 

 Tudomásul veszi, ha a vállalkozás 24 hónapnál rövidebb idő alatt megszűnik, az egyszeri 

tőketámogatást az állami foglalkoztatási szerv visszaköveteli. A vállalkozás szüneteltetése is 

szerződésszegésnek minősül.  

10. Vállalja, hogy az alábbiakban felsorolt iratokat, legkésőbb a támogatási döntésről szóló értesítést 

követő 15 napon belül beszerzi, és a kormányhivatalhoz benyújtja: 

- egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóság által 

kiállított vállalkozói tevékenységre jogosító hatósági igazolást,  

- hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyt, 

- új társas vállalkozás esetén a cégbíróság végzését a társaság bejegyzéséről, 

- mezőgazdasági őstermelő esetén a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartását vezető 

hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt. 

11. Kijelenti, hogy a kérelemben feltüntetett okiratokat és amennyiben a kérelem értékeléséhez a 

kérelemben feltüntetett okiratokon kívül, további bizonyító okiratokra van szükség, azokat 

rendelkezésre bocsátja. 

12. Hozzájárul ahhoz, hogy a kormányhivatal vagy az általa felhatalmazott személyek/szervezetek a 

kérelemben szereplő valamennyi adatot, információt a vállalkozás székhelyén és telephelyein 

ellenőrizhessék. 

13. Tudomásul veszi, hogy amennyiben az alábbi pontokban meghatározott bármely körülmény 

bekövetkezik, haladéktalanul köteles azt írásban/elektronikus ügyintézés esetén elektronikusan 

bejelenti a támogatónak. 

a) az adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb - a támogatási 

igényben ismertetett vagy a jogszabályban, hatósági szerződésben rögzített - feltételeiben 

változás következik be,  
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b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 

hatósági szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

c) a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik. 

14. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás folyósítása alatt esedékessé vált és meg nem fizetett 

köztartozása keletkezik, a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a köztartozás összege 

visszatartásra kerül (az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami 

adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja). Tudomásul veszi továbbá, hogy a visszatartás a 

Hatósági Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti. 

15. Tudomásul veszi, hogy a neve, a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: 

Infotv.) szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 

16. Elfogadja, hogy a jelen támogatás odaítélése esetén ellenőrzést végezhet a kormányhivatal, a 

közreműködő szervezet, a minisztérium, a kormányzati ellenőrzési szervek, a Magyar 

Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság és az erre 

felhatalmazott egyéb ellenőrző szervek. Kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetési 

pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges 

tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg.  

17. Vállalja, hogy bejelenti, amennyiben a hatósági szerződés lejártáig vállalkozása ellen jogerős 

végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott eljárás indul. 

18. Vállalja, hogy nyilatkozik az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennállásáról, 

vagy annak hiányáról. 

19. Vállalja, hogy a kormányhivatallal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó 

hatósági szerződést a megjelölt határidőben megköti.  

20. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban meghatározott 

feltételeknek nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhet. 

21. Tudomásul veszi, hogy a kormányhivatal a már kifizetett támogatást arányosan, vagy az adott 

időszakra vonatkozóan, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás 

igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a 

jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) 

pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli 

különösen, ha jogalap nélküli kifizetés történt, de a támogatás kifizetése nem teljes egészében jogalap 

nélküli. 

22. Tudomásul veszi, hogy a kormányhivatal a már kifizetett támogatást egészben, a kötelezettségszegés 

időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről 

rendelkező határozat meghozatalának a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások 

esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti 

kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha 

a) a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokban vállalt 

kötelezettségeit megszegi, vagy 

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike 

bekövetkezik, 

c) visszatérítendő kamatmentes tőketámogatás esetén visszafizetési kötelezettségének a 

hatósági szerződésben előírt határidőre nem tesz eleget, 
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d)  az előlegre vonatkozó számlákat a hatósági szerződésben megjelölt határidőig nem csatolja 

be, 

e) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató a hatósági szerződésben foglaltak szerinti 

hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja vagy apportálja, 

f) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, 

g) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel. 

23. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghatározott visszafizetési kötelezettségének a 

visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő 

elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő 

megkeresését megelőző napjáig, az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított 

késedelmi kamatot is köteles fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság 

végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.  

24. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást a kormányhivatal érdekkörében felmerült okból 

jogalap nélkül vette fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre 

irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles a Gazdaság-újraindítási 

Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni. 

25. Tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény, valamint a közpénzek felhasználásának ellenőrzésével és nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatos jogszabályok előírásai szerint kell eljárnia. 

26. Vállalja, hogy az alábbiakban felsorolt iratokat, legkésőbb a támogatási döntésről szóló értesítést 

követő 15 napon belül beszerzi, és a kormányhivatalhoz benyújtja: 

 egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóság által kiállított 

vállalkozói tevékenységre jogosító hatósági igazolást,  

 új társas vállalkozás esetén a cégbíróság végzését a társaság bejegyzéséről, 

 mezőgazdasági őstermelő esetén a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartását vezető hatóság 

által kiállított hatósági bizonyítványt. 

27. Vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított 24 hónapig fenntartja, ezt a beruházás 

megvalósításáról szóló szakmai beszámolóval, valamint a 24 hónapos vállalkozási kötelezettség 

teljesítését követő 30 napon belül benyújtandó záró beszámolóval igazolja. 

28. Nyilatkozik, hogy az alábbi dokumentumok a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a 

nfsz.munka.hu oldalon megismerte: 

 Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére. 

29. Nyilatkozik, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolja   

 Üzleti terv 

 ÁFA nyilatkozat 

 Eszközlista 

 Árajánlatok 

 Tulajdoni lap vagy Hozzájáruló nyilatkozat 
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