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Megalapítható-e a vállalkozás az üzleti terv felkészítő szervezet 

általi jóváhagyása előtt? 
 

A GINOP-5.1.10-18 és a GINOP-5.2.7-18  felhívások 3.4.1.1 A) a) aa) 

pontja   értelmében olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, 

aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 konstrukció 

keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a 

képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás 

a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.  

A 187/2019 (VII.30.)  Korm.rendelet 44.§  ab) pontja szerint annak a támogatást 

igénylőnek  bocsátható ki  támogatói okirat, aki  rendelkezik a felkészítő szervezet 

által jóváhagyott üzleti tervvel és az erről szóló tanúsítvánnyal, valamint b) pont 

szerint  amely a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb három hónappal 

alakult.  

A Magyar Államkincstár kapcsolódó, 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP Közleménye  a 

Vállalkozóvá válás támogatását szolgáló GINOP-5.1.10-18 – Álláskeresők 

vállalkozóvá válásának támogatása GINOP-5.2.7-18 – Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása című GINOP konstrukciókról közleménye 5.  Támogatott 

vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások pontjában az 

alábbiakat  tartalmazza:  „1) Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható 

támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9-17 

felhívás keretében jóváhagyott üzleti tervvel és a képzés sikeres elvégzéséről szóló 

tanúsítvánnyal. 2) A vállalkozás (gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás) a 

támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 hónappal korábban alakult.” 

A felhívások (3.4.1.1. A) a) ab) pontja, és a  MÁK 2/2019 (VIII.08.) számú GINOP 

közleménye 5.3-5.4. pontja szerint a vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-

5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás 

keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók 

esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az üzleti tervben 

meghatározott főtevékenységgel, azaz főtevékenységként új TEÁOR/ÖVTJ szám 

nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem módosítható.  Ugyanezt rögzíti 

a 187/2019 (VII.30.) Korm.rendelet  amelynek 44.§ f)  pontja alapján vállalja, hogy 

fa) a felkészítő szervezet által a vállalkozást alapító részére jóváhagyott üzleti tervet 

valósítja meg, fc) egyéni vállalkozás esetén az ÖVTJ, társas vállalkozás esetében a 

TEÁOR szerinti főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosítja, új 

főtevékenységet nem vesz fel. 

 

A vállalkozás üzleti terv jóváhagyása előtti megalapításának tehát nincs a 

felhívásokban, az irányadó Kormányrendeletben vagy a MÁK vonatkozó 
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közleményében  meghatározott akadálya, emiatt a megalapított vállalkozást nem kell 

megszüntetni.  

A korábbi alapításnak azonban kockázata van, amelyre a célcsoport figyelmét 

mindenképpen fel kell hívni.  Amennyiben a megalapított vállalkozás bejegyzett 

főtevékenységére alapozott  üzleti terv nem  kap jóváhagyást a felkészítő 

szervezettől,  akkor a támogatást igénylő beleütközhet az új főtevékenység 

felvételének korlátjába, valamint a benyújtásnak bele kell férnie a megalapítás és a 

kérelem benyújtása között rendelkezésre álló 3 hónapos időtartamba. 

 

 


