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Gyakran Ismételt Kérdések 

 

1. Épp elmúltam 25 éves, tudok még jelentkezni a programba? 

A jelentkezés feltétele, hogy a 25. életévét még nem töltötted be, kivéve, ha felsőfokú 

végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső vagy, ez esetben 30 év alatti életkorig lehet 

jelentkezni. Fontos, hogy az életkori feltételeket a sikeres kiválasztás után ellenőrizzük a 

képzésbe vonás előtt. Az életkori feltételnek nem csak a jelentkezéskor, hanem a képzés 

elkezdésékor is meg kell felelni. Ezért nem tudnak jelentkezni már a 2015. decemberben 30. 

életévüket betöltők. 

 

2. Pécsi állandó lakcímem van, de tartózkodási helyem Budapest, tudok jelentkezni a 

programba? 

Amennyiben a tartózkodási hely szerepel a lakcímkártyában és Budapesten szeretnéd indítani 

vállalkozásodat, akkor igen. Ha Pécsen szeretnél vállalkozni, akkor ott kell jelentkezni a 

programba. Az elérhetőség megtalálható a www.vallalkozz2016.hu címről. 

 

3. Beltagja vagyok egy működő Bt-ben, kizáró tényező? 

Amennyiben a Bt-ben nincs többségi tulajdonod, úgy lehet regisztrálni a programba. A 

többségi tulajdon az alapító okiratban foglalt tulajdonosok által megosztott arány, vagyis 50%-

nál nem lehet több tulajdonrészed a vállalkozásban. 

 

4. Mit jelent pontosan a 18-25 éves korhatár? 

A programba csak a 18. életévét betöltő, de a 25. évet be nem töltött személy jelentkezhet. Ez 

a feltétele az Ifjúsági Garancia programban való bevonásnak is, mely igazolását a programba 

vonás során kérünk. Fontos, hogy az életkori feltételeket a sikeres kiválasztás után ellenőrizzük 

a képzésbe vonás előtt. Az életkori feltételnek nem csak a jelentkezéskor, hanem a képzés 

elkezdésékor is meg kell felelni. 

 

5. Miért van külön meghatározva a 25 és 30 éves korhatár? 

A 25. életévét már betöltő, de 30. életévét még el nem érő személy csak abban az esetben tud 

jelentkezni a programba, ha felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső, tehát 

az a személy, aki tanulmányai befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szerzett 

jogosultságot. 

 

6. Mit jelent a NEET fiatal? 

Az a 18 és 25 év közötti fiatal személy, aki nem dolgozik, nem tanul és a Kormányhivatal, vagy 

Járási Hivatal Osztályán nincs regisztrálva álláskeresőként.  

 

http://www.vallalkozz2016.hu/
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7. Csak álláskeresők regisztrálhatnak? 

A programba csak azok vonhatók be, akik a Kormányhivatalnál/Járási Hivatalnál (volt 

munkaügyi központ) nyilvántartásban szerepelnek álláskeresőként. A program kiválasztási 

folyamatában az erről szóló igazolást bekérjük. Jelentkezéskor elegendő a feltételeknek 

megfelelni és utána elmenni regisztrálni magát.  

 

8. Mit jelent a leírásban szereplő pénzügyi támogatás? 

Jelen program a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása átfogó program I. komponense. 

Ennek keretében komplex szolgáltatás során nyújtunk szakterületi szakértői tanácsadást, 

segítő mentor támogatását, hogy a résztvevők részletes üzleti terve elkészüljön a szintén a 

program keretében biztosított vállalkozóvá válást támogató képzés során és azt követően. 

Amennyiben a képzést tanúsítvánnyal igazoltan sikeresen elvégezted és jóváhagyott végleges 

üzleti terved elkészül, jogosulttá válsz pályázni a II. komponensre, mely tőketámogatáshoz 

juttatja az újonnan megalapított vállalkozást és ezzel a támogatással el tudja kezdeni 

működését. 

 

9. Mit nyújt pontosan a program? 

A Vállalkozz Itthon Fiatal! program az üzleti elképzeléssel, vállalkozni vágyó fiatalt készíti fel a 

vállalkozói létre képzéssel, készségfejlesztéssel, mentorálással, szakértői tanácsadással, 

különböző rendezvényekkel, műhelytalálkozókkal, valamint az üzleti terv elkészítésében 

nyújtott segítséggel és az üzleti terv elbírálásával. A programot sikeresen teljesítők jogosulttá 

válnak pályázni tőketámogatásra üzleti tervük megvalósítására. 

 

10. Többen szeretnénk egy vállalkozást elindítani. Mindegyikünk külön jelentkezzen? 

Egy üzleti ötletet egy személy nyújthat be. Egy személy jelentkezzen, és a többieket a 

vállalkozás megalapításánál be tudja vonni, a vállalkozás működésében részt tudnak vállalni.  

 

11. Több ötletem is van vállalkozásra, annyiszor regisztráljak? 

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a programban. Javasolt 

átgondolni, melyik a legéletképesebb ötlet. 

 

12. Ha valaki egyetemi hallgató, tehát aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik, akkor nem 

jelentkezhet a programba? 

A programba azon fiatalok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek nappali tagozatos tanulói, 

vagy hallgatói jogviszonnyal. Amennyiben tanulmányait szünetelteti, kérni kell az 

álláskeresőként való nyilvántartásba vételét, melyhez az adott oktatási intézmény igazolása 

szükséges arról, hogy tanulói/hallgatói jogviszonya szünetel. 
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13. Már meglévő vállalkozásunk részt vehet-e a programban? 

Jelen pályázat új üzleti ötlet megvalósítását támogatja, a pályázat keretében kell létrehozni új 

vállalkozást.  

Már meglévő vállalkozással nem lehet pályázni. Pályázni csak természetes személy tud. 

 

14. Budapesten élek, de lakcímkártyámon jelenleg ez nincs feltüntetve. Tudok jelentkezni a 

programba? 

A Közép-magyarországi Régióban csak abban az esetben tud részt venni a programban, ha 

lakcímkártyájában szerepel régiós (Budapest, vagy Pest megye) cím és a régióban is szeretné 

vállalkozását működtetni. 

Ellenkező esetben abban a régióban lehet jelentkezni a programba, ahova lakcíme tartozik és 

ott indítja majd el vállalkozását. A www.vallalkozz2016.hu oldalon megtalálható minden régió 

jelentkezési felülete. 

 

15. Szeretnék érdeklődni, hogy mi a "Vállalkozz Itthon Fiatal!" programba való regisztráció 

végső határideje? 

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. Amennyiben a programba bevontak száma eléri a 

megadott kereteket, honlapunkon keresztül adunk információt a jelentkezési folyamat 

leállításáról. 

 

16. Ha jogász végzettséggel rendelkezem, akkor feltétel, hogy ezzel kapcsolatos legyen a leendő 

vállalkozásom?  

Nem feltétel. A vállalkozási ötlet relevanciáját vizsgálják, mely nem feltétlenül a végzettség 

alapján történik. 

 

17. Betöltöttem a 26. életévemet, és bár rendelkezem felsőfokú végzettséggel, de 6 hónapja 

rendelkezem bejelentett munkával is. Jól feltételezem, hogy az én körülményeimmel 

nincsen lehetőségem a programba való bekerülésre? 

Pályakezdő álláskeresőnek az minősül, aki nem szerzett munkanélküli ellátásra jogosultságot. 

Ennek feltételeiről a Kormányhivatalnál (volt munkaügyi központ) tud érdeklődni. A 

programban való részvételhez 25 év felett szükséges felsőfokú végzettséggel pályakezdő 

álláskeresőként való regisztráció. 

 

18. Az a 25-30 év közötti fiatal, aki passzív státuszú tanuló felsőfokú intézményben, tehát 

tanulmányát szünetelteti, nyilvántartásba vehető-e pályakezdő álláskeresőként? Ugyan ez 

25 év alattiak esetében: regisztrálható-e álláskeresőként?  

Igen, nyilvántartásba vehető, amennyiben a nappali képzésben részt vevő fiatal kéri. Erre az 

esetre egyértelmű rendelkezést nyújt az álláskeresők nyilvántartásba vételéről szóló útmutató. 

A nyilvántartásba vételhez azonban ebben az esetben szükséges az oktatási intézmény 

igazolása arról, hogy az ügyfél hallgatói (tanulói) jogviszonya szünetel és nem jogosult a 

hallgatói juttatásokra. Amennyiben a hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelése aktív 

http://www.vallalkozz2016.hu/
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státusszá alakul, annak igazolásával azt a Kormányhivatalnak jelezni köteles, programba való 

szerződéskötéssel történő bevonása ebben az esetben nem lehetséges. 

 

 


