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Kiválasztás 
 

2016. február 1-én elindult a kiválasztás I. üteme. A jelentkezés továbbra 
is lehetséges a programba,  folyamatosan várjuk  az érdeklődő fiatalokat. 

Amennyiben megfeleltél a jelentkezési feltételeknek és regisztráltál a 
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal oldalon, előzetes szűrés alapján 
bekerülsz a kiválasztási folyamatba, eredményes írásbeli és szóbeli kom-
petenciamérés után bevonunk a programba, melynek célja a 18-25 éve-
sek, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30 éven aluliak vállalko-
zásindításának segítése szakmai és pénzügyi támogatással. 
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Miből áll a kiválasztási folyamat? 
1. A Forrástár pályáztatási rendszer belépéséhez elektronikusan küldünk belé-

pési kódot. 

2. Megadunk minden szükséges lépést, hogy a pályázatot véglegesíteni tudjad. 

3. Előszűrés: véglegesítés után elbíráljuk, hogy a kompetenciamérésen ki tud 
részt venni. 

4. A kompetenciamérés személyes megjelenést igényel, írásbeli és szóbeli 
részből áll. 

5. A kompetenciamérés eredményeként kapott pontszám alapján pontsorrend 
felállítása után születik meg a döntés, ki vonható be a programba és kezdheti 
meg a képzést. 

ELŐSZŰRÉS 
Első lépésként a Forrástárban a személyes adatokat aktualizálni szükséges, majd 
a rendszer használatához az így kapott Regisztrációs nyilatkozatot ki kell nyomtat-
ni, aláírni és szkennelt formában feltölteni. A papír alapú eredeti példányt a kom-
petenciamérés helyszínére kell elhozni és odaadni munkatársunknak. 

A VIF_kivalasztas pályázati kategória kiválasztása során nyílik meg a lehetőség a 
Hatósági Bizonyítvány feltöltésére és az Üzleti ötlet adatlap kitöltésére. Amint a 
pályázat véglegesítésre kerül, szakmai munkatársaink elbírálják.  

Miből áll az elbírálás? 

Ellenőrizzük, hogy minden szükséges dokumentum megfelelően fel van-e töltve, a 
pályázati feltételeknek megfelel-e a jelentkező, illetve az adatlap kitöltése során 
kapott pontszám elegendő-e ahhoz, hogy a kompetenciamérésben részt tudjon 
venni. Az eredményről elektronikusan küldünk értesítőt. 

Hatósági Bizonyítvány 
A Hatósági Bizonyítványt az illetékes Kormányhivatal, vagy Járási hivatal Foglal-
koztatási Osztályán adják ki annak igazolásaként, hogy valaki álláskeresőként, 
vagy pályakezdő álláskeresőként nyilván van tartva. Ennek hiányában elfogadjuk 
az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való bevonásról kiállított igazolást is. 

FORRÁSTÁR 
1. Az OFA NKft. Pályáztatási elektroni-
kus rendszere a Forrástár. 

2. Nyitó oldala:  

http://www.forrastar.hu  

3. A Forrástár pályázói közvetlen 
belépési linkje: 

http://www.forrastar.hu/forrastar/
paly/palybelep.aspx  

4. A Forrástár rendszer Internet 
Explorerből, vagy Mozilla 
Firefoxból működik megbízhatóan.  

5. Belépéshez mi adunk  jelszót, a 
Felhasználónév a jelentkezésekor 
kapott VIF azonosító szám. 

6. Belépés után a nyitó oldalon 
segédlet is található a Forrástár 
használatához.  

VÁLJ LÁTHATÓVÁ ÖTLETEDDDEL,  
MEGJELENÉSEDDEL! 



KOMPETENCIA-
MÉRÉS 

A kiválasztás folyamatá-
ban kompetenciák felmé-
rése történik, valamint 
szóbeli meghallgatás 

1. Kompetenciamérés vállalko-
zói motivációra, alkalmasság-
ra írásbeli teszt alapján. 

2. Anyanyelvi kompetenciamé-
rés írásbeli szövegértési fel-
adat alapján. 

3. Matematikai kompetenciamé-
rés írásbeli számolási és 
logikai feladatok alapján. 

4. Szóbeli meghallgatást meg-
alapozó kérdéssor az üzleti 
ötlettel, személyes motiváció-
val kapcsolatban. 

5. Szóbeli meghallgatás legfő-
képp a személyes jellemzők-
ről, üzleti ötletről, motiváció-
ról. 

6. Az írásbeli tesztekre és a 
szóbeli meghallgatásra külön 
pontszám érhető el. Az 
összpontszám ezek összegé-
ből adódik ki. 

A kompetenciamérés 
írásbeli és szóbeli részét 
egy napra tervezzük.  

Kérjük a vizsgázáshoz 
elfogadott alkalomhoz illő 
megjelenést. 

MIRE JÓ AZ ÜZLETI TERV? 
 

Áttekintést ad a leendő vállalkozás működéséről, a bevételekről és kiadá-
sokról, a megvalósíthatóságáról, a vállalkozás helyszínéről, a leendő dol-
gozókról. A tudatos jövőalakítás a tudatos tervezéssel (emberi cselekvé-
seink megtervezésével) kezdődik. Az üzleti terv alapján tudjuk előre jelez-
ni a vállaklozás jövőbeni működését. Segíti a helyes gazdasági döntést, 
valamint meggyőzi a befektetőket, illetve hitelezőket arról, hogy pénzük 
biztonságban van a vállalkozásban, a hitelt vissza tudja majd fizetni. 

Ha már van célunk, tervünk, közelebb kerülhetünk a sikerhez! 

Mit tartalmaz az üzleti terv? 

Forrás.: Kresalek Péter: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában 



Kapcsolatfelvétel 
 

Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
E-mail:  

vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 

Tel: 06 (1) 555 2900 

Levelezési cím:  

1301 Budapest Pf.:84. 

Honlap: 

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

Hol gyűjthetsz információkat 
vállalkozásod indulásához? 
 

Segítünk eligazodni az üzleti terv elkészítéséhez szükséges információk-
hoz való eljutásban. A képzés elvégzése során is fontos információkhoz 
lehet jutni, azonban nem árt már előre felkészülni. 

Hasznos linkek 
Vállalkozás nevének ellenőrzése:  

 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 tevékenysé-
 gek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

Működéshez szükséges engedélyköteles tevékenységek:  

 http://kerdezztervezzpalyazz.hu/engedelykoteles-tevekenysegek/  

Tevékenységek egységes ágazati osztályba sorolása:  

 http://www.ksh.hu/teaor_menu 


