
ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TŐKEJUTTATÁS
TÁMOGATÁS

PÁLYÁZAT ALAPJÁN NYÚJHATÓ TÁMOGATÁS

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

Illetékességi területe:
Nógrád megye

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő - csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-13:30 

Ügyintézési, jogorvoslati határidő:
Ügyintézési határidő: 60 nap. 
A  döntés  végleges,  ellene  fellebbezésnek  helye  nincs,  de  jogsértés  esetén  a  döntés  a
közlésétől  számított  30  napon  belül  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  által
felülvizsgáltatható. 

Eljárási költségek:
Az eljárás illetékmentes.

Ügytípus rövid leírása: 
A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatás csak pályázati felhívás alapján
igényelhető. 
A  pályázati  felhívásban  írtaknak  megfelelően  elkészített  pályázatot  a  pályázati  felhívás
közzétételétől  folyamatosan  a  támogatási  keret  rendelkezésre  állásáig,  vagy  a  pályázat
benyújtási határidő lejártáig lehet benyújtani.

Támogatás mértéke:
A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatás legfeljebb 3 millió forintig nyújtható,
egészben vagy részben vissza nem térítendő és/vagy visszatérítendő támogatásként. 
A tőkejuttatás támogatás új tárgyi eszközök, berendezések, gépek beszerzésére, ingatlan
vásárlására,  Kft.  alapításához  törzstőke  befizetésére,  továbbá  a  teljes  fejlesztési  bruttó
költség legfeljebb 25 %-áig indulókészlet vásárlására is fordítható. 
A legfeljebb 3 millió Ft tőkejuttatás nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó
értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át.  

A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatás további feltételei:
- A beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte. 
- A visszatérítendő támogatás fedezetére, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő

visszafizetés esetére anyagi biztosíték nyújtása.   
- Részletesen  kidolgozott  üzleti  terv  a  tervezett  vállalkozás  pénzügyi  és  piaci

megalapozottságának bemutatására. 

Támogatásra jogosultak köre:
A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatás pályázat alapján annak nyújtható,

- akit a járási hivatal legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart,
vagy aki rehabilitációs ellátásban részesül, és

- vállalja  önmaga foglalkoztatását  munkaviszonyon kívüli  tevékenységgel  legalább 3
évig,  és  ezt  egyéni  vállalkozás  keretében,  vagy  új  induló  társas  vállalkozás
keretében,  vagy  egy  működő  társas  vállalkozáshoz  való  csatlakozással,  vagy
mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg.

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további 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.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Az ügyfeleket megillető legfontosabb jogok:



- tájékoztatáshoz való jog, 
- tisztességes ügyintézéshez való jog,
- a jogszabályokban meghatározott határidőben döntéshez való jog.

Az ügyfeleket terhelő legfontosabb eljárási kötelezettségek:
- a közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni,
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal

késleltetésére.

Időpontfoglalás:
Időpontfoglalás lehetősége nem biztosított. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyintézés helye:
A pályázati felhívásban megjelölt címre személyesen vagy postai úton. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A pályázati adatlap és mellékletei. 
Az aktuális pályázati felhívás szerint. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(Flt.).
A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet.
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.
A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról,  valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 

https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok

