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Indulás 
2015. novemberében megnyílt a jelentkezési lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal!” 

programba, mely a fiatalok vállalkozóvá válását segíti képzéssel, folyama-

tos egyéni mentorálással, szakmai tanácsadással a Közép-magyarországi 

Régióban. A program keretében támogatjuk a vállalkozói elképzelés üzleti 

tervének elkészítését, hogy annak birtokában sikeresen pályázhassanak a 

vállalkozásuk elindításához szükséges maximális 3 millió forintos tőketá-

mogatásra a résztvevők.  

Ne hagyd ki a lehetőséget, ha: 
 Nincs munkád és nem is tanulsz, 

 Elmúltál 18 éves, de még nem töltötted be a 25. életévedet, 

 Elmúltál 25 éves, de még nem töltötted be a 30-at és pályakezdő felsőfokú 
diplomás vagy, 

 Budapesten, Pest megyében szereplő lakcím van a lakcímkártyádon, 

 Nincs többségi tulajdonod már vállalkozásban, 

 Tudsz regisztrálni álláskeresőként a Kormányhivataloknál (volt munkaügyi 
központ), 

ELSŐ KISOKOS  2015. december 



Mit nyújt a program? 
Ha szeretnél vállalkozni, de nem tudod, hogyan kell, a program segítséget ad eb-

ben az alábbiakkal:  

 vállalkozói képzés,  

 készségfejlesztés,  

 személyes mentorálás,  

 szakértői tanácsadás,  

 üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás, 

 fiatal vállalkozók megismerése. 

Hol tudsz jelentkezni? 
Honlapunkon keresztül elérhető a jelentkezési adatlap: 

http://www.ofa.hu/hu/vallalkozz-itthon-fiatal 

Honlapunkon megtalálhatod a program részletes leírását, a Gyakran Ismételt Kér-

déseket (GYIK), egy Fogalomtárat, valamint a Kormányhivatalok elérhetőségeit. 

Ki vonható be a programba? 
A sikeres jelentkezéssel automatikusan senki sem kerül be résztvevőként a prog-

ramba. Először megvizsgáljuk, hogy minden jelentkezési feltételnek megfelelsz-e. 

Ha valami hiányzik, bekérünk igazoló dokumentumot. Egy megadott kérdéssor 

alapján meg kell tudni fogalmaznod üzleti ötletedet, melyben személyes jellemző-

idre is kíváncsiak vagyunk. Ha ezeken a szűrési feltételeken megfelelsz, bevo-

nunk a kiválasztási folyamatba. A kiválasztás írásbeli és szóbeli kompetenciamé-

résből áll. A szűrési pontok és a felmérés részpontjai alapján elért összpontszám 

szerint hozzuk meg a döntést, hogy bevonható vagy-e a programba.  A Támoga-

tási szerződés megkötésével válsz jogosulttá a program nyújtotta szolgáltatások-

ra, valamint a Felnőttképzési szerződés megkötésével elkezdheted a képzést. 

Első lépések 
1. Olvasd végig, megfelelsz-e 

minden feltételnek 

2. Olvasd el a Gyakran Ismételt 

Kérdéseket 

3. Gondold végig, biztos vállal-

kozni szeretnél-e, végezz 

önismereti gyakorlatokat 

4. Ha ezek után is biztos vagy 

benne, hogy itt a helyed, 

töltsd ki a jelentkezési adatla-

pot 

5. Sikeres jelentkezés esetén 

kapsz egy visszaigazoló e-

mailt, nyomtasd ki, és ha még 

nem vagy regisztrálva álláske-

resőként, vidd magaddal a 

lakóhelyedhez legközelebb 

eső Kormányhivatalba (volt 

munkaügyi központ) és kérd 

regisztrálásodat 

MERJ LÉPNI! 



FŐBB lépcsőfokok 

a programban 

 

1. Jelentkezés: www.ofa.hu/

vallalkozz-itthon-fiatal oldalon 

2. Jelentkezési feltételek szűré-

se: megadott adatok alapján: 

életkor, lakcím, figyelemfelhí-

vás munkaerő-piaci státuszra 

3. Kiválasztási folyamat: kom-

petenciamérés írásban, szó-

ban, sikeres kiválasztás ese-

tén Ifjúsági Garancia Rend-

szerbe vonás, vagy 25 év 

felett gazolás álláskeresői 

státuszról 

4. Programba vonás: Program 

Támogatási szerződés meg-

kötése első komponensre, 

mely a képzésre és további 

szolgáltatásokra ad jogosult-

ságot 

5. Képzés: vállalkozói képzés. 

További szolgáltatások: 

mentorálás, szakértői tanács-

adás, melyek támogatásával 

el kell készíteni a végleges 

üzleti tervet 

6. Üzleti terv bírálata: bíráló 

bizottság által 

7. Pályázat beadása tőketá-

mogatásra: második kom-

ponensre pályázat beadá-

sa jóváhagyott üzleti terv-

vel. Utánkövetés 

mentorálással.  

ÜZLETI ÖTLET 
 

Ahhoz, hogy biztosak legyünk abban, hogy Téged válasszunk résztvevőként a 

programba, fontos, hogy megismerjük üzleti elképzelésed. A kiválasztás folyama-

tában egy kérdéssor alapján kell bemutatnod magad és üzleti ötletedet és meg-

győzni minket arról, hogy mindezek alapján alkalmas lehetsz felelős vállalkozóvá 

válni. 

Gondold végig! 
 Hogyan tudod röviden, lényegre törően megfogalmazni tevékenységedet, 

üzleti ötleted? 

 Miért épp a Te üzleti elképzelésedet részesítsük támogatásban? 

 Hogyan született meg az üzleti ötlet, elképzelés? 

 Mi a célod a vállalkozás létrehozásával? 

 Hol szeretnéd létrehozni a vállalkozást és a szolgáltatásodat területileg hol 

szeretnéd értékesíteni? 

 A tevékenységhez kell-e engedélyt beszerezni, kell-e szakképzettség hozzá? 

 Milyen vállalkozási formát szeretnél választani és miért? Egyedül, vagy tár-

sakkal vállalkoznál? 

 Meg van-e a kellő tapasztalat, tudás a tevékenységhez? 

 Mik az erősségeid, gyengeségeid, milyen veszélyforrásokat látsz és hogyan 

tudod elhárítani őket? 

 Mit tartalmazhat egy üzleti terv? 

 Miben szeretnél leginkább fejlődni a program során? 

 

http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal


Kapcsolatfelvé-

tel 

Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

E-mail:  

vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 

 

Tel: 06 (1) 555 2900 

 

Levelezési cím:  

1301 Budapest Pf.:84. 

Ha más régióban szeretnél 

pályázni, információt a  

www.vallalkozz2016.hu  

oldalon találhatsz.  

Hol gyűjthetsz információkat 
vállalkozásod indulásához? 
Nem elég egy jó üzleti ötlet, pontosan meg kell tervezni a megvalósítás minden 

lépését. Legelőször meg kell vizsgálni, hogy amivel foglalkozni akarunk, tényleg 

egyedi, van rá kereslet, a konkurenciánál jobb szolgáltatást tudunk nyújtani. Az 

elképzelt vállalkozásunk nevét be lehet majd jegyeztetni, vagy sok hasonló van-e 

már, domain nevet tudok-e regisztrálni stb. 

Néhány ötlet 
Önismereti gyakorlathoz: interneten található online személyiség– és önismereti 

tesztsorok  

Konkurencia vizsgálata: keressünk téma szerint vállalkozásokat, szakoldalakat az 

interneten. Menjünk el próbavásárlásra, érdeklődjünk náluk telefonon. 

Kereslet feltérképezése: szintén interneten keresztül megfigyelések végzése, is-

merősök megkérdezése, utcán információgyűjtés adott kérdéssor mentén. 

Vállalkozás nevének megnézése: http://www.e-cegjegyzek.hu 

Domain név foglaltságának ellenőrzése: http://www.domain.hu/domain/

domainsearch/ 

Képesítéshez kötött munkakörök, tevékenységek listája: 21/2010. (V. 14.) NFGM 

rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről 

Tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolása: http://www.ksh.hu/


