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A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő 

támogatásáról 
2. szakasz 

(GINOP PLUSZ-3.2.1-21) 
 
A pályázatok benyújtására 2022. február 15-től 2022. augusztus 31-ig van lehetőség. 
 
Támogatás célja 
 A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a 
munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a 
munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján 
támogatást kaphatnak. Amennyiben a kérelmező nem teljesíti a Hirdetmény 11. pontjában 
meghatározott eredményességi elvárásokat, a támogatás a nem teljesítéssel arányos mértékben 
visszatérítendő lesz.  
   
Pályázók köre 
Támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes 
kérelmet is benyújthatnak. Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség: 
 önálló kérelem: pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, 

belső1 vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,  
 együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem 

a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését 
tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként 
megvalósuló külső képzések  

 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
 Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít 
bele), míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 
rendelkezik a támogatást igénylő.  

 A támogatást igénylő rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot 
jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). A KKV 
minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet. 

 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, 
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős 
könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.  

 A 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak 
be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.  

 
Jogi forma 
 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  
 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek;  
 Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.   
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A támogatott vállalkozás jogi forma szerint (GFO):
 113 Korlátolt felelősségű társaság  
 114 Részvénytársaság  
 117 Betéti társaság 
 121 Szociális Szövetkezet 
 122 Takarék- és hitelszövetkezet 
 123 Iskolaszövetkezet 
 124 Agrárgazdasági  szövetkezet 
 126 Biztosító szövetkezet 
 129 Egyéb szövetkezet 
 141 Európai részvénytársaság (SE) 
 142 Európai szövetkezet (SCE) 
 143Magyarországi székhelyű európai gazdasági 

egyesülés 

 144 Európai területi együttműködési 
csoportosulás (EGTC) 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi 
fióktelepe 

 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági 
egyesülés magyarországi telephelye 

 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 573 Nonprofit részvénytársaság 
 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős 

konzorcium (ERIC) 
 228 Egyéni cég 
 231 Egyéni vállalkozó 

 
Kizáró okok, speciális feltételek: 
 A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely 

legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 
része, erről szóló bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő 
lehet saját forrás és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.  

 Együttes kérelem esetén a támogatást benyújtó (beszállítói integrátor) rendelkezik a szükséges 
beszállítói meghatalmazásokkal. A meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott beszállító 
integrátori szerepében, teljeskörűen jár el a beszállókat érintő kérelmek vonatkozásában 

 Együttes kérelem esetén a támogatást igénylők (beszállítói integrátor és beszállító(k)) rendelkeznek 
a beszállítói és integrátori viszony igazolásához szükséges dokumentumokkal. Támogatást 
igénylőnek nyilatkoznia kell minden, az együttes kérelemben szereplő beszállítóról külön-külön, 
hogy a beszállítói tevékenységre vonatkozóan szerződéses jogviszonyban állnak. Nyilatkozni 
szükséges továbbá arról is, hogy a beszállító az integrátor beszállítójával szerződéses 
jogviszonyban áll vagy sem.  

 Együttes kérelem esetén, ha a támogatást igénylő beszállítói integrátor vállalkozás és beszállítói 
ugyanazon képzés megvalósítására nyújtanak be kérelmet, a támogatás igénybevételére vonatkozó 
jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a vállalkozásoknak külön-
külön kell megfelelniük.  

 Együttes kérelem esetén, a hiánypótlás nem teljesítése az érintett támogatást igénylők részéről az 
együttes kérelem elutasítását vonja maga után.  

 Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, 
amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást 
benyújtotta. 

 
A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek: 
 Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 

8 fő képzése szükséges.  
 A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar 

állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki 
magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás 
alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához 
engedély nem szükséges. 

 Együttes kérelem esetén a beszállítói integrátornak nem szükséges minden egyes megpályázott 
képzésre akárcsak 1 fő résztvevőt is delegálnia. Lehet tehát olyan képzés, amelyben a beszállítói 
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integrátor saját munkavállalója nem vesz részt, de valamilyen megpályázott képzésbe 
mindenképpen be kell vonni. 

 A beszállítói integrátor szempontjából nem számít résztvevőnek az a munkavállalója, aki a képzést 
tartja. Ő oktatónak számít. 

 Az együttes kérelemben szereplő beszállító(k)nak nem szükséges minden (az együttes kérelemben 
szereplő) képzésre munkavállalót küldeni. Csak az általa/általuk igényelt képzésre kell 
munkavállalót küldenie/küldeniük. 
 

Képzőkre vonatkozó feltételek: 
 A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt 

költségvetési év is);  
 A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 1 millió 

Ft-ot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 
2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);  

 A képzőintézmény rendelkezik (1) a választott képzéstípusnak megfelelő, (2) OSAP adatlappal 
vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) - részszakmára felkészítő szakmai 
oktatás esetén, amennyiben azt a Szktv. 9. § (1) szerinti szakképző intézmény szervezi meg, úgy a 
Szktv. 111.§-a szerinti Szakképzés információs rendszerébe (SZIR) - történő adatszolgáltatással 
igazolt, (3) az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló 
referenciával; Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR, SZIR 
képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP 
adatlappal történhet, a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó.  

 A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két 
évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki. 

 A képzőnek legkésőbb a képzés megkezdése előtti napon a http://munka.hu honlapon elhelyezett 
űrlapon keresztül rendelkezésre kell bocsátani a képzés tervezett ütemtervét, a képzési alkalmak 
időpontjának pontos megjelölésével. A képzésben résztvevők névsorát szintén a képzés 
megkezdését megelőző napig szükséges benyújtani a fent megjelölt elektronikus felületen 

 Képzési program kidolgozása, csak a kiválasztásra kerülő képző esetében szükséges: tartalmát 
tekintve meg kell egyeznie az Fktv. 12.§-a szerinti képzési program-tartalommal, ezek a pontok a 
következők:  
- képzés megnevezése  
- képzés során megszerezhető kompetenciák  
- képzésbe kapcsolódás feltételei  
- tervezett képzési idő  
- képzés célja, tartalma, tanegységei  
- képzésben résztvevők számát  
- képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszerek leírását  
- modulzárók feltételeit  
- a képzés megvalósításához szükséges személyi-, tárgyi feltételeket 

 
Képzésekre vonatkozó feltételek: 
 A hirdetmény keretében legalább 16 órás képzések támogathatók.  
 Egy együttes kérelemben az integrátor vállalat mellett maximum 10 db beszállító vállalat vehet 

részt.  
 Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. 

Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések. 
 A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően az 

Elszámolható képzési óradíjak pontjában meghatározott maximális egy főre jutó óradíj összegét 
nem haladhatja meg.  

 A meghatározott képzések megvalósíthatóak:  
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- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy  
- az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében. 

 
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 
 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója 
alapján negatív,  

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója 
alapján negatív,  

 amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját 
tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,  

 amely vállalkozás esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 
elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét,  

 amely nonprofit gazdasági társaság esetében a benyújtott támogatási kérelmében rögzített 
projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti összes bevétel összegét,  

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által 
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,  

 amelynek korábbi projektmegvalósítása a kormányhivatal által kezdeményezett elállással záródott a 
benyújtást megelőző 5 éven belül  

 
Nem nyújtható képzési támogatás: 
 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt 

nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került 
 a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához, 
 azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére Magyarországot kötelező határozatának nem tett eleget. 
 amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 

amennyiben  
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ, 

 amely tevékenysége exporttal kapcsolatos, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben elmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,  

 amely a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé. 
 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
 
Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás: 
 a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 
értékesítéséhez nyújtott támogatás,  

 elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,  



  
 

Goodwill Consulting Kft. 
1162 Budapest, Timur u 74. 

Tel: 1/321-1173, Fax: 1/413-1461 

 a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára 
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.  

 amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 
amennyiben  
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,  

 amely tevékenysége exporttal kapcsolatos, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat 
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,  

 amely a támogatás felhasználását az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.  
 olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  
 
Nem adható támogatás az alábbi vállalkozásoknak:  
 amely nem nyújtja be a költségek alátámasztásához szükséges 3 db árajánlatot. A képzések 

esetében a tartalmai követelményeket „A képző kiválasztásának alátámasztására és képzőre 
vonatkozó feltételek teljesítésére irányadó minimális tartalmi követelmények” című 1. sz. melléklet 
tartalmazza. A többi költségtétel esetében az árajánlatra vonatkozó elvárásokat a 8.7. pont 
tartalmazza).  

 de minimis támogatás esetén: amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 
1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.  

 mezőgazdasági de minimis támogatás esetén: 
- amely tevékenysége nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 

cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU bizottsági rendeletekben foglaltaknak.  

- amely a továbbadott támogatás igénylésekor nem szerepel a Magyar Államkincstárnál (MÁK) 
az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfélként. 

 képzési támogatás esetén: 
- amely tevékenysége nem felel meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. 
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak. 

Önerő: 
A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a 
projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része, erről szóló 
bankszámla kivonat a kérem kötelező mellékletét kell, hogy képezze. Az önerő lehet saját forrás és 
egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.  
 
Támogatható tevékenységek köre 
Támogatható képzés típusok: 
1. Szakmai ismeretre irányuló képzés 

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai 
oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű 
végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. 
Példák: 
 létesítmény energetikus (szakképesítés) 
 raktárvezető (szakképesítés) 
 gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat) 
 

2. Soft skill képzés 
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Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák 
megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, 
nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését 
célozza. 
Példák: 
 projekt alapú csapatmunka 
 hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció 
 vezetői készségek fejlesztése 
 alapkompetenciák fejlesztése 
 postcovid hatásokat feldolgozó tréning 
 

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés 
Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges 
kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. 
Példák: 
 irodai szoftverek használata 
 CNC programozási ismeretek 
 Java programozó 

 
4. Nyelvi képzés 

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben 
megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés 
Példa: 
 alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés 

 
Elszámolható költségek 

 képzési költség támogatása  
 a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó 

bruttó bér de minimis támogatásként, 
 képzési projekt előkészítés tevékenység (továbbiakban projekt előkészítési) de minimis/ 

mezőgazdasági de minimis támogatásként választható 
 képzési projektmenedzsment (továbiakban projektmendezsmenti) de minimis/ mezőgazdasági 

de minimis támogatásként választható  
 képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében 
(választható tevékenység) továbbiakban: szakmai megvalósítói költsége de minimis/ 
mezőgazdasági de minimis támogatásként választható. 

 
Így a támogatás összege képzési költségből, bértámogatásból, projekt-előkészítés, 
projektmendzsment és szakmai megvalósítói költségéből áll.  
A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség 
igénylése opcionális. 
 A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a 
hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik. 
 
 Elszámolható képzési óradíjak: 
A belső és külső képzésekre eltérő maximális súlyozott óradíjak vonatkoznak. A belső képzések óradíja 
nem haladhatja meg az azonos képzési típusba tartozó „külső” képzések maximális óradíjának 75%-át. 

Képzés típusok 
Max. elszámolható egy főre jutó óradíj (forint/fő) 

Max. 
csoportlétszám/k

épzés 

Belső képzés esetén Vásárolt szolgáltatásként  
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megvalósuló külső képzés esetén 

1. Szakmai ismeretre 
irányuló képzés 

3281 4375 

20 fő 
2. Soft skill képzés 2813 3750 

3. Információs és 
kommunikációs (IKT) 
technológiákra 
irányuló képzés 

2344 3125 

4. Nyelvi képzés 1875 2500 10 fő 

 
 Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 
A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint2, ami az alábbi négy szempont 
(hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT 
képzések) bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető: 
 a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott 

munkaképességű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos 
helyzetűnek tekinthető vagy megváltozott munkaképességű személy(ek)re értendő. E támogatás 
esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:  
a) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy  
b) 50 éven felüli személy; vagy  
c) alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy 

szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), 
vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt 
rendszeres, fizetett alkalmazásban. 

 a képzésbe vont személy Szabad Vállalkozási Zónában (továbbiakban: SZVZ) dolgozik (telephely 
szerinti munkavégzés). 

 a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik 
 az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át a Támogatható képzés típusok 

pontjában meghatározott információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzések 
alkotják. 

Ez az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj 
megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de 
maximum 250 000 (növelt esetben 350 000) forint számolható el. 
 
Előleg igénylése: 
A képzési támogatás kifizetése előlegként és utólagosan is történhet. Az igényelhető előleg 
mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására, valamint a projektelőkészítésre, 
projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet. 
 
Támogatás összege:  
 Mikro-, kis és középvállalkozás esetén: max. 75 millió Ft. 
 Nagyvállalat esetén: max. 150 millió Ft. 
 
Támogatás mértéke:  
A képzési támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes támogatási intenzitások (a 
támogatás maximális mértéke) az alábbiak szerint alakulnak: 
 Mikro- és kisvállalkozás: 70% 
 Középvállalkozás: 60% 
 Nagyvállalat: 50%. 
VAGY 
Csekély összegű (de minimis) és mezőgazdasági csekély összegű támogatás a képzések 
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására: 
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 Mikro-és kisvállalkozás: 100% 
 Középvállalkozás: 70% 
 
A projektelőkészítés és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű. 
 
A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz 
visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt 
megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól 
számított 12 hónapot követően mért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben 
átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a 
továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a 
nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül. 

Feltétel 

A vissza nem térítendő támogatássá 
alakuló 

támogatás mérték a teljes 
támogatási összeg arányában 

(Az adott feltétel milyen arányban 
határozza meg az átfordulást?) 

Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása  
A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól 

számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő 
munkavállalókat foglalkoztatja. 

80% 

Képzésben résztvevők béremelése  
A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő 

naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben 
résztvevő munkavállalók bruttó bérének vonatkozásában az adott 

referenciaértékhez  
(az adott munkavállaló 2021. évi átlagos bruttó bére) viszonyítva 

béremelést hajt végre. 

60% 

Összesen 
Min. 100% szükséges a támogatási 
összeg teljes mértékű vissza nem 

térítendővé válásához 

 
 

Eredményességmérési 
szempont 

 

A vissza nem térítendő 
támogatássá való alakulás az 

eredményességi mérési 
szempont alapján (%, 

százalékpont) 

A vissza nem térítendő 
támogatássá alakuló 

támogatás mértéke a teljes 
támogatási összeg arányában 

(%) 

Képzésben résztvevők 
továbbfoglalkoztatása 

x=100 80 

95<x<100 60 

90<x<=95 40 

=*90% 20 

<90% 0 

Képzésben résztvevők 
béremelése (százalékpont) 

>=10 60 

5<x<10 40 

0<x<=5 
 

20 

<=0 0 

 
 


