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Képzés 

A kompetenciamérés eredménye alapján az OFA NKft. dönt arról, 

ki vonható be a programba. Erről mindenkit e-mail-ben értesítünk. 

Pozitív döntés esetén sor kerül a Támogatási szerződés megköté-

sére, majd a képzési szintfelmérőre, ami alapján a Képző intéz-

mény javaslatot tesz a csoportbontásra és indulhat a képzés. 

Vállalkozási ismeretek képzés 

A képzés segít mindazon kompetenciák elsajátításában, melyek 

elősegítik a résztvevőt abban, hogy önálló vállalkozást tudjon létre-

hozni, irányítani és sikeresen működtetni. 

A Képző intézmény szintfelmérést végez, mely alapján mindenkinél 

meghatározza a képzési formát és megköti a felnőttképzési szerző-

dést. 
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Képzés indulása 
Ahhoz, hogy egy képzési csoport elindulhasson, a következők megléte szükséges: 

 Sikeres kiválasztás 

 Sikeres képzési szintfelmérő 

 Döntés a képzési csoportba vonásról 

 Támogatási szerződés megkötése 

 Felnőttképzési szerződés megkötése 

 Képzés induló napján való részvétel 

Képzési típusok 
Két képzési típusban lehet a képzést elvégezni: csoportos és e-learning. A jelent-

kezés során meg lehet jelölni, melyik képzési formát részesítik előnyben. Azonban 

ez nem jelenti azt, hogy automatikusan ahhoz a képzési formába javasolja a Kép-

ző intézmény. A képzési szintfelmérő eredménye alapján lesz véglegesítve, ki 

milyen típusú képzésben tud részt venni. 

Csoportos képzési forma 

Hagyományos tantermi keretek között zajlik az oktatás. Előnye, hogy a csoport-

ban  jobban kialakíthatók tanulói csoportok, kapcsolatok épülhetnek a programon 

belül, a kérdésekre az oktatótól azonnali válasz kapható. 

E-learning képzési forma 

A képzési típus választásának feltétele otthoni internet elérés és számítógép. 

Azoknak ajánlott, akik könnyen tanulnak, a plusz információkat ki tudják keresni 

más  forrásokból, tanulási készségeik nem kopottak. 

Otthonról egy elektronikus rendszeren keresztül sajátítható el a tananyag, az okta-

tótól elektronikusan lehet kérdezni és választ kapni. Hátránya, hogy a csoporttár-

sakkal nem alakul ki aktív kapcsolat. 

A tanácsadási óraszámok teljesítése ebben a képzési típusban is személyes meg-

jelenést igényel. 

Miből áll a szer-
ződéskötés? 
1. Sikeres kiválasztás  esetén az 

OFA NKft. dönt a programba 
való bevonásról. Ennek érde-
kében Támogatási szerződést 
köt a résztvevőkkel a komplex 
szolgáltatási támogatásról. 

2. A Támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges 
újabb igazolások megléte: 
aktuálisan kiállított Hatósági 
Bizonyítvány, vagy IGR Irányí-
tó lap, személyi igazolvány és 
lakcímkártya másolata, For-
rástárban adatszolgáltató 
adatlap kitöltése, valamint a 
Támogatási szerződés ki-
nyomtatott két példánya. 

3. A Támogatási szerződés 
megkötése után a képzési 
szintfelmérőn való megfelelés 
esetén a Képző intézménnyel 
aláírásra kerül a Felnőttképzé-
si szerződés is. 

4. A szerződéskötés személyes 
megjelenést igényel.  

5. A Támogatási szerződés alá-
írása után lehet a képzést  
elkezdeni. 

BŐVÍTSD IMERETEIDET, ÉPÍTS KAPCSOLA-
TOKAT! 



TEMATIKA 

A 100 órás képzés az 

alábbi tananyagegysé-

gekből áll össze:  

1. Vállalkozói ismeretek 16 

óra 

2. Gazdasági és piacisme-

retek 16 óra 

3. Pénzügyi és finanszíro-

zási ismeretek 16 óra 

4. Számviteli és adózási 

ismeretek 16 óra 

5. Üzleti és pénzügyi terve-

zési ismeretek 16 óra 

6. VEKOP pályázatra való 

felkészítés 10 óra 

7. Üzleti terv elkészítésé-
hez személyes tanács-

adás 10 óra 

Képzés során megszerezhető 
kompetenciák 
A képzés elvégzése hozzásegít ahhoz, hogy a részvevők meg tudja-
nak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassa-
nak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a 
felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége ja-
vulhasson. 

 

A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy a vállalkozás indításához és működtetéséhez kapcsolódó jogi folyama-
tokat átlássa, tisztában legyen a vállalkozót terhelő büntető- és polgárjogi felelősséggel, és elsajátítsa a hatóságokkal, 
valamint az ügyvéddel, könyvvizsgálóval stb. való kapcsolattartás formáit és technikáit. 

Képessé válik arra, hogy a vállalkozás irányításához szükséges korszerű vezetői szerepet betöltse, a munkafolyamato-
kat komplexen menedzselje és kontrollálja, a problémákat proaktívan, konstruktívan megoldja, a munkavállalókat moti-
válja és vezesse. 

Képessé válik arra, hogy az adózással kapcsolatos kötelezettségeit, az ezzel kapcsolatos határidőket átlássa, betartsa, 
továbbá az ezzel a feladatkörrel megbízott munkavállaló/alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. 

Képessé válik arra, hogy a munkavállalókat érintő munkaügyi és TB feladatokat ellássa, továbbá az alapvető HR felada-
tokat (toborzás-kiválasztás, motiváció, teljesítményértékelés) átlássa, az ezekkel a feladatokkal megbízott munkavállaló/
alvállalkozó munkavégzését ellenőrizze. 

Képessé válik arra, hogy átlássa a számviteli jogszabályokat, a beszámoló készítés folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötele-
zettségeket. Képessé válik a házipénztár és a bankszámla kezelésére. Képessé válik arra, hogy üzleti tervet készítsen, költség- 
és bevételelemzéseket végezzen, árajánlatokat készítsen. 

Képessé válik arra, hogy átfogó marketingstratégiát dolgozzon ki a vállalkozás számára és azt hatékonyan megvalósítsa. 

A képzésben résztvevő értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés különböző módszereit. (Hatékony kommuniká-

Elkötelezettséget tanúsít munkája iránt. Felelősséget vállal saját munkájáért. (Megbízható helyzetfelismerés.) 

Önálló döntésekre való képesség kialakul. Határozott, magabiztos a fellépése, empatikus. 

Fontos a jó szervezőképesség, magabiztosság, céltudatosság, reális gondolkodás. 

A képzés során a résztvevő vállalkozói szemlélete fejlődik. 

A képzésben résztvevő képessé válik arra, hogy adekvált módszerek felhasználásával üzleti tervezésben jártasságot szerezzen, 
és önállóan képes legyen üzleti tervet összeállítani. 



Elérhetőségeink 

 

Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

E-mail:  

vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 

Tel: 06 (1) 555 2900 

Levelezési cím:  

1301 Budapest Pf.:84. 

Honlap: 

www.ofa.hu 

VEKOP 8.3.1-16 pályázat 

 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása  

Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek  

megvalósítására  

Programunk második komponenseként a VEKOP 8.3.1-16 pályázati 

konstrukció ad lehetőséget a létrehozott, új vállalkozással való pályá-

zásra maximum 3 millió forintos támoga-

tás elnyeréséhez. 

A pályázatra csak azok nyújthatják be pályázati 

anyagukat, akik a Vállalkozz Itthon Fiatal! prog-

ram keretében elvégzett képzés Tanúsítványá-

val rendelkeznek, valamint üzleti tervük jóváha-

gyásra került, a jóváhagyás után alapította meg 

új vállalkozását, a pályázati egyéb feltételeknek 

megfelel, nincs kizáró tényező. 

A pályázati felhívás honlapunkon megtalálható. 

Teljes pályázati anyag el-
érhető: 
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-831-16-

fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa  

Kövess több csatornán minket! 
A pályázat megvalósításához 10% önerő szükséges. A teljes pályázati költség-

vetés: 90% támogatás, 10% önrészből tevődik össze. Maximum 3 millió forint 

támogatás igényelhető. 

Honnan szerezzük be az önerőt? 

 Spórolt pénz, megtakarítás 

 Család, rokonok támogatása 

 Egyéb kölcsön, hitel 

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-831-16-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-831-16-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa

