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besorolás 
Elsődleges mezőgazdasági termelés  

Fókuszterület 2A 

A képzés célja 

A képzés célja, hogy a képzésen résztvevő átfogó gyakorlati tudást szerezzen 

mikro-vállalkozás indításáról, működtetéséről és megismerje a művelethez 

kapcsolódó jogszabályokat és kötelezettségvállalásokat. 

Célcsoport 

A képzési program célcsoportját a VP „Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása” célprogramjában támogatást elnyert azon 

gazdálkodók alkotják, akik aktív mezőgazdasági termelők, tevékenység 

diverzifikációt tervező mikrovállalkozások vagy árutermelő/szolgáltató mikro-

vállalkozást terveznek indítani. Új turisztikai tevékenység indítása esetén a 

kedvezményezett turisztikai irányú végzettséggel nem rendelkezik, vagy ilyen 

képzésen igazolt módon nem vett részt korábban. 

A képzési díj: 

A képzés díja 19.600 Ft, melyből a „Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása - mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása” műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen 

kedvezményezettjei számára térítésmentes, amennyiben turisztikai irányú 

végzettséggel nem rendelkezik és a képzést még azelőtt elvégezi, hogy egyéni 

vagy társas vállalkozását befejezetten megalapítja és tevékenységét bejelenti. 

Amennyiben ezt később teljesíti, úgy a közvetett kedvezményezett vidéki 

térségben működő mikrovállalkozásnak minősül, így a képzés díjának 30%-át 

önerőből szükséges fedezni. 

Megengedett 

hiányzás 

mértéke: 

A képzés teljes időtartamán (8*45 perc) részt kell venni. Hiányzás esetén a 

résztvevő nem bocsátható vizsgára. 

Felkészülést 

segítő tananyag: 

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a 

jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, 

valamint befizette a képzési díj rá eső részét, a képzés tananyagát 

legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon elektronikusan megkapja. 

A képzés zárása:  

A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével 

történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes 

(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a 

résztvevő. 

A jelentkezéshez 

csatolandó 

dokumentumok: 

Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium nevében vesz 

részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető ide kattintva) 

o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság nyilvántartásba 

vételi határozat 
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a 

meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési 

megállapodás 

 

 



TEMATIKA 
Tananyagegységek  Időtartam 

1. 
A mikrovállalkozás indítás általános ismeretei, tevékenység 

diverzifikáció 
4 óra 

2. Követelmények, előírások, lehetőségek 4 óra 

Tananyagegységek  

1. A mikro vállalkozás indítás általános ismeretei, tevékenység diverzifikáció 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevő eligazodjon a témához 

kapcsolódó uniós és hazai jogszabályokban, megismerje a vállalkozás indítás 

folyamatát. 

Tartalma: 

 Új tevékenység bejegyeztetésének folyamata 

 Vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó bejelentési és végrehajtási határidők 

 Hosszú távú kötelezettségek áttekintése, működtetés 

 Vonatkozó jogszabályi háttér: 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a telephelyengedélyhez kötött 

tevékenységekről; 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedélykiadásának rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 

- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 

forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 

ellenőrzéséről; 

- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről; 

- 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

-  173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 

 

2. Követelmények, előírások, lehetőségek 

Célja: A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek az 

üzleti tervben leírtak körültekintő, szakmailag megalapozott megvalósítására. 

Kapcsolódó támogatási lehetőségek. 

Tartalma: 

 Innovatív megoldások lehetőségei 

 Tevékenység diverzifikáció üzleti terve 

 Minősítési rendszerben való részvétel lehetőségei 

 Környezeti – klíma adaptációs szempontok 

 Pozitív foglalkoztatási mutatók elérési útjai  

 Kötelezően elérendő gazdasági méret kivitelezése 

 Üzleti terv megvalósításának nyomon követése 


