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2022-es év első negyedévében több milliárd forintos vállalkozásfejlesztési pályázati keret áll rendelkezésre a hazai 

cégek számára. A támogatás célja a vállalkozások technikai segítése, pozíciójuk megerősítése, valamint a területi 

egyenlőtlenségek csökkentése a helyi gazdaságok megerősítése. Mivel azonban még mindig kevesen ismerik 

ezeket a lehetőségeket, összegyűjtöttünk hat olyan pályázati lehetőséget, ami irodánk ügyfeleit érintheti. 

Vállalkozások bértámogatása 
Munkaerő bővítés esetén a vállalkozások jelenleg az 

alábbi támogatási lehetőségekben gondolkodhatnak. 

1. Vállalkozások munkaerő támogatása 

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kap-

hatnak, ha munkanélküliként regisztrált 25 év alatti 

vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt 

foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támoga-

tás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet.  

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér-

költség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő 

szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munka-

idős foglakoztatás esetén 2022. február 1. napja után 

megállapított támogatásoknál legfeljebb 150 ezer Ft 

havonta.  

2. Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás 

A munkaadók a munkaerőpiaci program keretében 

munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatást 

kaphatnak, ha alacsony iskolai végzettségű álláske-

resőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, tel-

jes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő 

részmunkaidőben és vállalják, hogy elősegítik a mun-

kavállaló támogatás nélküli képzését. A támogatás 

folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó 

bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájá-

rulási adó 100 %-a, de teljes munkaidő esetén a havi 

korlát legfeljebb a megállapítás napján hatályos kö-

telező legkisebb munkabér (bruttó 200.000 Ft) és an-

nak szociális hozzájárulási adója. A teljes támoga-

tási összeg nem haladhatja meg a havi korlát három-

szorosát. 

3. Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szer-

zést elősegítő támogatása 

A munkaadók támogatást kaphatnak, ha 30. életévét 

be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskola-

rendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, 

szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzett-

ségű) 2011.ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt 

foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes mun-

kaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmun-

kaidőben. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 

2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát 

nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesíté-

sének/szakképzettségének megfelelő foglalkozta-

tásra kerüljön sor a munkaadónál. A támogatás fo-

lyósítási időtartama fix 90 nap lehet. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó 

bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájá-

rulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő 

esetén a havi korlát legfeljebb a megállapítás napján 

hatályos garantált bérminimum kétszerese. A teljes 

támogatási összeg nem haladhatja meg a havi korlát 

háromszorosát.  

4. Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szer-
zést elősegítő támogatása 

A munkaadók a munkaerőpiaci program keretében 

támogatást kaphatnak, ha az alábbi hátrányos hely-

zetű, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak mun-

kaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy leg-

alább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben: 

- a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők közül 

azok, akik a szakképzett fiatalok munkatapasztalat-

szerzési támogatása feltételeinek nem felelnek meg 

- azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a meg-

előző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díj-

ban, örökbefogadói díjban részesültek; illetve 

gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermek-

gondozási díjban, gyermeknevelési támogatás-

ban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási 

díjában részesültek, vagy részesülnek 

- a tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) 

nyilvántartott álláskeresők 
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- az 50 év feletti, nyilvántartott álláskeresők 

- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába vissza-

vezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem 

régebben kilépett) nyilvántartott álláskeresők 

A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó 

bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájá-

rulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő 

esetén a havi korlát legfeljebb a megállapítás napján 

hatályos kötelező legkisebb munkabér 150%-a.  

A teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a 

havi korlát háromszorosát.  

A támogatások finanszírozására az uniós forrásból 

megvalósuló Út a munkaerőpiacra (GINOP-5.1.1 és 

VEKOP- 8.1.1.) és az Ifjúsági garancia (GINOP-5.2.1 

és VEKOP 8.2.1) kiemelt projektek keretében kerül 

sor. A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a 

foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső sze-

mély lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

Munkahelyi képzési támogatás 

Megnyílt a „A munkavállalók és vállalatok alkalmaz-

kodóképességének és termelékenységének javítása 

a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatá-

sáról” program második szakasza. 

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő 

vállalkozásoknak támogatást nyújtson a munkahelyi 

képzések megvalósításához, ezzel növelve a terme-

lékenységüket. Támogatás képzési költségre, bértá-

mogatásra, projekt-előkészítés, projektmenedzs-

ment és szakmai megvalósítói költségekre igényel-

hető. 

Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében 

a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és ter-

melékenységének javítása érdekében elszámolható: 

- képzési költség  

- a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen 

történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó 

bruttó bér, de minimis támogatásként választható 

- képzési projekt előkészítés tevékenység  

- képzési projektmenedzsment  

- képzések szervezéséhez, lebonyolításához szük-

séges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizá-

rólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minő-

sülő támogatott vállalkozás esetében támogatás-

ként választható. 

Így a támogatás összege képzési költségből, bértá-

mogatásból, projekt-előkészítés, projektmenedzs- 

ment és szakmai megvalósítói költségéből áll. A bér-

támogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzs-

ment és szakmai megvalósítói költség igénylése op-

cionális. 

A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az ösz-

szegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági 

szerződés is a munkáltatóval köttetik. 

A támogatás maximális összege foglalkoztatottan-

ként nem haladhatja meg havonta a kötelező legki-

sebb munkabér 150%-át.  

Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támoga-

tás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ. A 

képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt ér-

vényes támogatási intenzitások az alábbiak szerint 

alakulnak: 

- Mikro- és kisvállalkozás 70% 

- Középvállalkozás 60% 

- Nagyvállalat 50% 

Projekt előkészítési és projektmenedzsment költsé-

gek támogatási intenzitása 100%-os mértékű. 

A program forrását az Európai Szociális Alap+ és Ma-

gyarország költségvetése társfinanszírozásban biz-

tosítja.  

A támogatásra 2022. február 15-től nyújtható be ké-
relem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2022. 
augusztus 31-ig. 
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Idegenforgalmi támogatási program 

Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a beruházástá-

mogatási programot, melynek révén a magyar állam 

280 millió euróval (mintegy 106 milliárd forint) kí-

vánja támogatni az idegenforgalmi ágazat fenntart-

ható fellendülését. 

Az Európai Bizottság az állami támogatási intézkedé-

sekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyta jóvá 

a programot, melynek keretében a kedvezményezet-

tek vissza nem térítendő közvetlen támogatásban ré-

szesülnek. 

A támogatás összege kedvezményezettenként leg-

feljebb 2,8 millió eurót (mintegy egymilliárd forint) te-

het ki. Méretüktől függetlenül azok a vállalkozások 

jogosultak a támogatásra, amelyek idegenforgalmi 

tevékenységet folytatnak, így például szálláshely-

szolgáltatással, vendéglátással, szórakoztató- és 

szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak. A prog-

ram az eszközökbe történő magánberuházások lét-

rejöttét hivatott támogatni, s ezzel ösztönzőleg hat a 

koronavírus-világjárvány által különösen sújtott ide-

genforgalmi ágazatban felhalmozódott beruházási 

hiány megszüntetésére. Az intézkedés révén várha-

tóan mintegy ezer vállalkozás jut majd támogatás-

hoz. 

Az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar progra-

mot, és megállapította, hogy az összhangban van az 

ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel. 

forrás: mti.hu, 2022. március 30.
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Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program

A Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program 30 

milliárd forintos tervezett keretösszegére a mikróvál-

lalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet fej-

lesztésre.  

A felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének,  

gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójá-

nak erősítése, a területi különbségek csökkentése, a 

térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősí-

tése. A felhívással olyan mikrovállalkozások támoga-

tása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre 

építő üzleti modellben működtek, azonban elkötele-

zettek termelékenységük növelésére és nyitottak a 

technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre. 

A pályázatra támogatási kérelmet nyújthatnak be 

azon mikrovállalkozások: 

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel 

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi lét-

száma a támogatási kérelem benyújtását meg-

előző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évben legalább 1 fő volt, 

- amelyek Magyarország területén székhellyel ren-

delkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálko-

dók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt ve-

zető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, 

egyéni cégek, 

- amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő 

területen található településeken, vagy szabad 

vállalkozási zónának nem minősülő területen ta-

lálható, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszám-

mal rendelkező településeken valósítják meg fej-

lesztéseiket, 

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

A kötelezően megvalósítható, önállóan támogatható 

tevékenységek köre az alábbiak: 

- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 

rendszerek és kapacitások kialakítása 

A választható, önállóan nem támogatható tevékeny-

ségek köre az alábbiak: 

- Ingatlan beruházás 

- Információs technológia-fejlesztés 

- Projekt szakmai megvalósításának közvetett költ-

ségei. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-

szege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 

Ft. A támogatás maximális mértéke a támogatási ka-

tegóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó ha-

tározza meg. Csekély összegű támogatás esetén: A 

támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszá-

molható költségek 70%-át. Minimum 30%-os önerő 

kell a projekthez. Maximálisan 50% előleg igényel-

hető. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 
24 – 2023. március 31. között van lehetőség. 

 

Vidéki turizmus fejlesztése  

VP6-6.4.1–21 - Nem mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja 

1. Ki pályázhat? 

Olyan mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazda-

sági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, 

akik vidéki térségben működnek és új szálláshelyet 

akarnak létrehozni vagy meglévő szálláshelyét sze-

retné fejleszteni, bővíteni. 

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak mi-

nősülő mezőgazdasági termelő (beleértve az őster-

melőket), aki/amely együttesen megfelel az alábbi 

feltételeknek: 

- székhelye / telephelye legalább a támogatási kér 
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- elem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki 

térségekben elhelyezkedő településen van; 

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt 

üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mező-

gazdasági tevékenységből származott. 

2. Mire lehet pályázni? 

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek 

támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is 

választható, azonban minimum 1 db megvalósítása 

kötelező a projekt keretében: 

a) Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új 

épület építése, ami érvényes szálláshely üzemelte-

tési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kap-

csolódik. 

b) Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan 

épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támoga-

tási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvé-

nyes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel. 

c) Meglévő szálláshely épületének fejlesztése 

és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy 

bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor 

érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel ren-

delkezik. 

d) Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támo-

gatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bő-

vítése: 

- új épület építése; 

- olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a 

támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szál-

láshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás ösz-

szege maximum 100 000 000 forint. 

3.  Támogatás nagysága 

Normál járásban: 50% 

Kedvezményezett járásban lévő településen: 60% 

Fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő 

járásban lévő településen: 70% 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyúj-
tására 2022. január 12. naptól 2022. április 21. na-
pig van lehetőség. 

 

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás 

Az álláskeresők vállalkozás indításához vissza nem 

térítendő Vállalkozóvá válást elősegítő támogatást 

kaphatnak. 

1. Támogatás igénybevételének feltétele 

Az az álláskereső részesülhet támogatásban 

-  akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyil-

vántartanak,  

- aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – 

legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás ke-

retében a vállalkozás indításához szükséges jogi, 

pénzügyi készségeket megszerzi, és  

- aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésé-

vel bemutatja az indítani kívánt vállalkozás haté-

konyságát és működésének részleteit. 

További feltétel, hogy a kérelmező önfoglalkoztatá-

sát főállású egyéni vállalkozóként/mezőgazdasági 

őstermelőként/gazdasági társaság alapításával főál-

lású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja és az 

önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes 

munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 

tevékenységet nem folytat, egyszerűsített foglalkoz-

tatási jogviszonyban nem állhat. Az álláskereső a tá-

mogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalko-

zást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy 

hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban 

rögzítettek szerint igazolja. 

2. A támogatás keretében nem támogatható tevé-

kenység 

- amely, egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött 
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és jellemzően munkaviszony keretében is 

- ellátható tevékenység (pl. vagyon- és biztonsági őr), 

- amely, üzletviteli és egyéb tanácsadás- biztosítási 

és egyéb ügynöki tevékenység, 

- ingatlanközvetítői tevékenység, direkt marketing 

értékesítési tevékenység, kereskedelemi 

- ügynöki tevékenység, 

- italbolt, kocsma, játékterem, nyerőgépek üzemel-

tetése, 

- piaci és mozgó árusítás, 

- használt cikk kereskedelem. 

3. Támogatás időtartama, mértéke  

Az álláskereső részére, aki a vállalkozás indításához 

szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett, 

vagyis vállalkozóvá válást elősegítő csoportos fog-

lalkozás keretében elkészített üzleti tervvel rendelke-

zik és tanúsítványt szerzett,  

- hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb mun-

kabér 100%-ának megfelelő mértékű vissza nem 

térítendő támogatás és  

- 2.000.000 Ft azaz kétmillió forint egyszeri vissza 

nem térítendő tőketámogatás nyújtható. 

A két támogatási elem csak együtt nyújtható. Az ál-

láskeresőnek nem kell önerővel rendelkeznie a kére-

lem benyújtásakor. Abban az esetben, ha a beruhá-

zás összköltsége meghaladja az adható támogatás 

összegét a kérelmező a hiányzó összeget önerőből 

biztosítja. 

4. A támogatás folyósítása  

A hat havi támogatás havonta, a tőketámogatás tel-

jes összege előlegként kerül utalásra. 
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